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ΡΙΑΤΟΝΙΝ ΙΑΙΘΟΙ 
ΕΟΌΝΘΌΜ 

ΤΠΤΗΒΑΒΥΙΚ1ᾷϑ,1ῖ ΤΕ Τ ΒΑΙΠΟΘΊΙ ΑΒ 

ΘΙΒΡΟΘΙΤ1. 

ΡΟΞΤ 

ΟΑΒΟΙΌΜ ΕΕΙΘΒΒΙΟΌΜ ἩΒΆΜΑΝΝΟΌΝ 

ΒΕΟΟΘΟΝΟΥΙΤ 

ΜΑΝΤΊΙΝΌΣ ΝΟΗΓΈΕΑΒ. 

οἵ Μ 5 ΟΞ ΠῚ 
ΣΔΣΟΥ Ἵ ς “ Ω 7 

. ς 

δ ᾿ΠΒΕΑΕΥ 

ΓΙΡΒΙΑῚᾺ 

-“ἶὖ ἈΌΥΒΙΙΝ. Β.. ας ΤΕ ΠΒΝΈΕΒΙ. 

ΜΌΟΟΟΙΧΧΧΥΙΙ. 



Ἡ Ν  ϑι ἀχὸ τῶν νο νυ νι νὼ 

. 
Ὶ 

Ύ 

ἐκ 

ἘΝ. 

ΤΙΡΒΙΑῈ : 
ΘΟ 



ΡΕΒΑΒΕΑΤΊΟ, 

Ῥγδθίδη αὶ ΤΌ ΠΘΥΘ ΒΡ ΘΥΒΘαΘΥΘ 16 ῬΟ886 Θχ]βύ1η0, ροϑὺ- 
αάδηη ἴῃ 1106110, ααἱ ᾿πβουὶρύαβ οϑὺ “416 Ῥ]αθομμδη βου θη 
ππᾶ ἴῃγ0 σθσθηβϑι θσθη ΒΘΖΙΘμπηρθη᾽, α86 Π1686 5᾽ηὺ Ρ]8- 
[0115 ΘαΘΠΑῚ γαύϊομθβ, β8 018 ΘΧΡΟΒΕ]. 

Ηοο γϑϑύαῦ ταῦ ΘΟΙΩΙΠΘΙΠΟΙΘΙΏ, ΘΟΥΌΠ], αα8 80 ΗρΙ- 
τῆᾶππο δαπούαϊα ογϑηῦ, ρϑιοδ τη6 6] ΘΟ 1556, 486 τηϑη]οϑύο 
ἴα]βα ογαπῦ, Ὀ]ούϑαθθ σϑύϊηυ1556, αἀ80 αυ]θτὴ γ6] ῥΙοθᾶ- 
ὈΠΠ18 γ61 δ]ϊασα οχ ρϑυῦθ αὐ1118 6556 ΘΟσ ΠΟΥ ΒΒΘΙΩ, 1ζδι ὑΒΠ1ΘΠ, 

αὖ, Ὁ] ΘΡῸ 4106 7 5601851 δίαιιθ 1116, ἤ8η0 ἀἸΒθΘΠΒΙΟΠΘΙῺ 
ΘΡΘΙΊΧΘΙΩ. 

υδθ ἀθ 1Ὀγ15 ὑχδαϊύα βαπὺ, τηθῶ ϑαηῦ ΟΙὨΠΪδ. 
ΘΙΘΉΒ. πϑὰ8. ΘΌ.η 15: 

Β -Ξ ΒΌΚΚΟΥ 5.2 ΞξξβΞ βοῆϑδῃζΖ 
Η -- Ηρυθδηη Ξε- Τ᾽ Υ]ΟΘΙΉ 5685 
Ἠαΐ, -Ξ- Ἠοϊπαογΐ ς 5109 Υὶ΄ 5 Ξ--Ξ. νυ]ραίϑδ 
5. -- δύαι!ρδυχα Ἔξ τς γυ]σαύα ΟΠ [1ὈΥῚ5 

ΤΘ]14 15. 

Ὄγχοθαδθ Νοηῖὶβ οοθια ρα ΜΟΟΘΟ ΟΠ ΧΧΧΥΙΊ. 

ΟΠ] Α}. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌΒ ΟΕΒΙΤΊΟΌΞΚ. 

ΕΠ γΡητο. ΟΟ]]ΔΌΙ σβαηὺ ὯΙ ΠΌΤ]: 1. ὦ Οδιθίοσαϊο οὖ ϑομδησίο 
Βοα]θιδππβ (31), 2. ἃ θθαββῖο, ϑοθηθιάθγο, ϑοθθησίο ΤΙ ΡΘΠΒ15 
(8), 8. ἃ Βεβύϊο, Βθκκογο, ϑομβδηχιο γϑηθύυβ 188 (ΠῚ), 4. ἃ Βαϑύϊο 
δὲ ΒΟΚΚοτο Ῥαυὶβίθηβίβ 1808 (Β) οὐ γιμαοθομθηβῖ5 21 (Υ), ὅ. ἃ 
ΒΘΚΚοΥΟ οὖ ϑοβδησίο γομηθύμβ 184 (Ξ) οὐ Αῃρϑ]ὶοῦβ Ο 1 4 (ω), 
6. ἃ Βεβύϊο οὖ ϑομδηῃχσίο γαὐιοδηυβ 226 (4), 7. ἃ ἀθ Ευτχία οὗ 
ΞΟΠ δησΙΟ ΕἸΟΥ ΘΗ 8 ὅ9 1 (8), 8. ἃ ῬΘΊΡΘΙΒΙΟ οὖ βοβδηζίο Υ δὐϊ- 
οὔ 1029 (τ), 9. ἃ ἀ6 Ευγιὼ οὐ ῬΘΊΙΡΘΥΒΙ0 ΕἸου θη 8 85 6 (Ὁ), 
10. ἃ ΒΘΚΚοΥο ΟοἸβ]πίδησβ (1), ῬΘΥΊΒΙΘΗ5185 1809 (0), 1810 (Ὁ), 
1811 (Ε), 1814 (Η), 2010 (83), 2011 (1), Ἠυρύϊδπαβ (Φ), 11. ἃ Βαϑύϊο 
γομθίυβ 189 (2), ιμαοθομθη815 δ4 (1), 80 (8), 89 (4), 116 (δ), 
12. ἃ ἀθ Βα ΕἸογθη μὰ 8 9 (0), 8ὅ 11 (ἃ), 87 17 (6), 89 78 ([), 
θοῦ. ΕἸογοηῦ. 2648 (ρΟ), 2189 (), 219 (1), 18. ἃ Βυάοὶρμο Ζ10- . 
ὑαυ θη515 (Ζ), 14. ἃ ΒΙΟΟΒΙο Ἡδυμῃίθηβίβ, 1ὅ. ἃ ϑοθϑησίο Βαγθθ- 
Τῖπὰβ 871 (ν), τη 28 (ἰ), Ν᾽ αὐϊοῦπϑ 228 (0), 229 (Ὁ), 1080 (7), 
γοπθῦ. ΔΡΡ. οἱ. 4 1 (ἢ. 

Ηοτυτῃ ΠΙΡΥουαη βύθιησηδ, δῦ ΠΟΟ: 

Ατομοίγραϑβ. 

ΤΣ Ν 

ἃς} ῃ 
τς ΠῚ Πατε: ΤΡ 484 1τ5 ΓΒΈΤΟ Το Ὑξωξσδὰ 

᾽ Ψ ὅς , ὁ 
Γϑδϑουνύν 

Η 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΠΚ ΟΕΒΙΤΙΟΌΞ, γ 

Ἐπ Ρν. 3Β τῶν δήμων α8: Ὁ, τὸν δῆμον ἧς. Αὐ σοῃϊθνι 
ὈΒΌΤΩ ἴῃ Πδο ἔουγαα] δ, ΒΟ] θυ θση Ρ] αὐ ΟΠ] αυοαὰθ οΟαα. ῬϑΒΒΊΤη 
οοῃῇγντηδηῦ ; οἵ. Β᾽μύθηβ δὰ ΤΠ ϑτη]βύ. Ῥ. 8. Η. --- εἴ τινα νῷ αἷδὲ ὃ, 
εἴ τιν᾽ ἐν νῷ ἧς. ΟΥἁ τορ. ΥἹ 4904. Η. --- 20 ὡς πρὸς αἷ, ὥσπερ 
πρὸς ἧς. Η. --- 84 ἐκκαϑαέρει. ΟΥ̓ ΕἸΘΟΚΘΙΒΘΗΙ ὅπη. 1876 Ῥ. 128. 
- 88} παντὶ πλὴν 601}. 1ὈΙάθηη 1878 Ὁ. 88. --- 4Α ρῖὸ τέ δέ 
ΒΚΚ. οὐτὰ Γ 9." τί δαί, αποα δηηθῃ 1051 ΒΟΑ]. ὑού!θ8 ἃ δοτυθούουθ 
ΟὈὐγαθαμη οϑῦ, αὖ γ6] ποὺ πΟΙΙπ6. Ια Θ ἴθ βυβρθούσσῃ 510, 
Ῥγδθβουθτη οὐτη 6χσ Βϑοῆχη. δηθοᾶ, 1 ». 81 νἱᾶάθϑιηθβ 1ηὐθυ 
Βυζϑηξηο08 ἔα1886, ἀὉ] ἀπΐθ ΟἸηΠΘΥ ἸηἰθΡΡαΠΟΌ]Οπθτη δέ 1π δαΐ 
τα ΑἹ ΘΘμβογθηῦ: οἵ. Βομηθια ον δα ΤΘΙΏΡ. ἾΣΟΣ 10. Η. --- 48 
ἐπιτυχόντος α", ἐπιτ. εἶναι ἢ." ΞΌΡΡΙ6 ἔστι. Η. --- ἔστιν δὲ δὴ αὖ. 
ΞΟΉΘΏΖ, ΠΟΥ͂. ΘΟΠῚ. Ρ. 104, ἔστι δὲ ς. -- 40 γρείη α᾽ἢ, χρή ὅς. 
-- 88Β τοιαῦτα, καὶ ὀρϑῶς νομίξειν ἐμέ (καὶ ἀθΐα ἐμὲ οτὴ. αὖ). 
ΞΟΒΘΠΖ. ῬΤΟΙ. ΜΝ ἱ Ἐυϊησα. Ῥ. ΧΧΥΙῚ. -- διδάσκοντι --- νουϑετοῦντι 
- κολάξοντι ΖΞ Ξς. Μϑδαάνιρ, δᾶν. οΥὐἹὺ. 1 Ῥ. 861 ἡ. 1. Ασοσαδᾶ- 
ἀὐγτη ΟἼΤΗ τ]. Ὁ] 110γ15 ροβαϊ Η. --- ὅ0 ἐγένετο α΄", γένοιτο 
ς, υαὐἱαὰθ ΘΟΠΟΙ 5; δὖ ΠΟΪΠ γινιᾶδθ τη ΟΊ 10:18 γϑϑυρΊγα 
ἄρίθγθ, αα8, ἘΌΕΒΥΡΕΤΟ 14, αποα τηοᾶο ΠΘΥῚ ορίθγιῦ, διὰ ἐδῃ- 
αὐδτὰ ἰαούστη οοριίαῦ, Ι΄θὴ ἰδηηθη ΟῚ τΤουογῶ ἰϑούσηη 6556 
ταϑϑγθῦ. Οοπίγαστδ ΘΠΔ]]α ΚΘ οϑὺ Μϑῆοη. 898 διέφϑειρεν ενν γίύ- 
γΡοιντο. Η. --- ὀξέως καὶ ῥᾳδίως. α, ὀξ. ἀτεχνῶς καὶ ὅ. ς. οὐ 
ἀτεχνῶς τηβ]υϊοΙ Όγη. 6880 οοα. ,ϑη. “Ξ Ξ' οδὐθπαιῦ, ὉῸῚ Ἰάθχῃ αὖθ ὀξέως 
Ἰορτίαν. Η. --- ὅ Ὁ) καὶ τὸ ἀνόσιον αἷ, καὶ τί τὸ ἂν. ς Ἡ. --- ΘΑ δι᾽ 
ἃ -- ἐξαμαρτάνειν ΟἸΤΟσχη ΒΟΥ 510 Ἠ. οὐ ΕἸΘΟΚΘΙβθμΣ δηη. 1878 
Ῥ. 88. -- 6Β οἵ γ8 αὐτοί οἷ, οἵ γὲ καὶ αὐτοί ἧς. Ἡ. -- 60 μὴ 
μόνον αἷ, μὴ μόνα ὅς. --- Θ. ὕσια γοϑῦ εἶναι οτη. αἷ“, ρῬοδὺ εἶναι 
εαα. α᾽2Ξ. Ἡ. αὐτοαὰθ Ἰοθοὺ ροβϑυϊῦ γοοθῖὴ τοροεϊδαιι αὐ Ὀιύγα 8 
ΟὝΤΩ ΥἹἱ ὉΥΡῸΙῚ, υὖ ΟΥ. ὅ8 8 Θετταλία, 5γτὰρ. 2120 ᾿ἡγάϑων. 
Αὐ γϑούϊιβ ϑοῆϑηζ ΟἿ αὐὸ ὅσια Ῥοϑὺ εἶναι δαα., ροϑῦ ἔστιν οτη. 
-- τὰ ἀληϑὲς ἃ" ἀληϑῶς " ς. {Τοταάϑῃ 1ἢ ΒΊ οἰκο δαὶ ΘΏ.. 1876 
Ῥ. 781. - εἴρηται. γὰρ σα]ρὸ ἴῃ ἸΠγὶβ ροβὺ δοκῶ, ὦ Σώκρατες 
Ῥοβιύαχη, ροϑὺ οὕτω μὲν οὖν ῬοΠΘΟΠαυη 6556 νἱαιϊῦ Α. Μδγθβοη. 
Οἰχουταβουίρβοναῦ Η. οὐτη Ἠραυβάιϊο, 8060. ΟΥἹΌ. Ὁ. 2. --- 760 ἐχϑροί 
γε α3, ἐχϑροί τε ς. -- 70 διὰ ταῦτα α, δι᾽ αὐτὰ ταῦτα ς. Η. 
-- 84 τὲ ροβὺ μισεῖται οτη. αἷ Ὁ. --- 88) ἴθι νυν. Οὲ ΕἸΘΟΚΘΙΒΘῺΙ 
8πη. 1878 Ῥ. 84. ΑΡΟΙ]. 240) ἴϑι δή νυν. --- 90 τὸ γὰρ ϑεομισὲς 
- ἐφάνη τϑοῖθ αο]ϑύ Η. γοῃ ΚΙοιθὺ τῇ ΡΙΠΟΙΟσ. ΧΙ (4882) 
Ῥ. 8δ8---ὅ9. --- τούτου ἀφίεμι α΄", τούτου “μὲν ἄφ. ς, αὐαοα ΠΟ 
ἀθβι θυ 18 Ἰηὐθυ θυμοῦ: ταΐπουσθ ροβὺ ἐφάνη ρῬοβὶΐα. δ 411}. 
αὐοὰ μὲν αο]ούμτη ὃ στϑτηγηθίϊοῖ5. οθηβοῦ, 41 ἀνταπόδοτον ἩΟΤΝ 
ΘΟΟΠΟΟΧΘΥΙΗὗ, ΤῊ1Π1 Ἰηϑθυ τη Ῥούϊαβ. γί ἀθίαν, αὖ ἀνταπόδοσις ΘΌΤη 
Βθαὰ. ἀλλὰ Ἐοτοί, Η. Βϑγυοῤανὶ μὲν ὃ βϑοιδαδ, 4] οὔϊατη καὶ 
δηΐθ εὐ βούλει δαά. --- 90) ἐπανορϑώμεϑα δ", ἐπανορϑούμεϑα 
οοἰθυ!; 564 γϑοίβ δ'ίβ!10. δὰ Τηρθδθίθί. Ρ. 182 Ὁ: ὉὉ] τοὶ α61106- 



ΎΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΠΡ ΟΕΙΤΙΟΤ. 

γδῦ]ο ΒαΒΟΙρ θαυ, ΟΟὨ] απ οὔ τι8 ἸΟΟ) ΒΕ ΌΤΩ ὑπθύαν, Η. -- - 108Β 
γὲ Ροϑῦ ὁρώμενον ΟΌΠῚ 11Όγ15. γθϑύϊθαϊ. --- 100 ἤ τι πάσχει α", 
ἢ εἴ τι π. 5“. Η. --- τὲ ροβϑὺ πάσχει οἵη. «ἃ. ϑομδηζ, ΠΟΥ͂. ΘΟΙΉ. 
Ρ. 104. --- ὑπὸ ϑεῶν α. ϑομδὴΖ 1018. --- 100) τὸ ϑεοφιλὲς Ῥοϑβὺ 
φιλούμενόν ἐστι καὶ ϑεοφιλὲς ἃ Βαβύϊο (Κυτῦ. 6185. Ρ. 717) δα ἀϊδατη 
ΘΧΡΘΠ] πάσχῃ ἀοουϊῦ ατάβουιβ, Ζοιύβοιγ. ἔ, ἃ. ΑἸύοσῦ. 1842 Ρ. ὅθ9. 
---Ῥ 110 τούτοις τοῦτο αἷ", αὐτοῖς τ. 5. Η. --- 1:11 διδάξῃς 110 ὙἹ, 
διδάξαις 6Χ οὁο0η]. ΒΕ. βῶπθ Ἰἄοηθῶ, 51 δεῖξαν Ὑϑύαση ϑϑϑϑῦ; 
Ποὺ δαΐθιμι, αὖ Αὐα}1}υ. ααοααθ βαδδ1, οἰτουταβουϊρίο, οοπ απο ἑ αιβ 
ΠΟΙ Τ]Π5 ὑπύαϑ οΥϊῦ, απδτη Ῥμαρᾶ. ὅ9Ε ὅπως ἂν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ 
τελευτήσῃ, Ἰᾶσψ!θ ΠΏΟ Ὑ6] ΠΘΟΘΒ886 οϑβῦ, αὐϊῶ ἴῃ τηομηβέγαηαο 181] 
ΘΟΙΏΤΗ 15 ΟΡΘΙΘΘ ΟΘΙΏΪ Ι, ΟἸΘΤ ξυμπροϑυμήσομαι αὐρσαϊῦ. δύ 
διδάξαις ἔθυυθιη, Θθυΐθ δεῖξαι 1ηὴ δείξας τηυαϊαπά τη οϑβϑῦ; δῦ 6 
510 αὐἰάθιη καὶ μὴ προαποκάμῃς ΟοΟΙηΙηΟαΘ ΟΌΤη απὐθοθθπεϊ θα 
οοἰγθηύ. Η. δεῖξαν οτη. α΄. --- 124 ἐλάττονι α΄, ἔλαττον ὅς. --- 
50 οἶμαί σε τοῦτο λέγειν Οἰγουμηβουρϑιῦ Η, -- 188} κάλλιστά 
γε αἷ", καλλιστα ς, αὖ ἴῃ Θοάθιῃ Θπαηοῖαῦο γὲ ῬΑ Ββῖτη τουδὶ 
ἀοοθὺ 5.811. δᾶ ῬΙ160. 62. Η. --ὄ 14Α ἐργασίας α΄, ἀπεργα- 
σίας ς; οὖ ροδῦ οοτηροβιύατη ἁπεργάξονται Ῥιδθροβί ἴοπθια Τὺ ΥΘ 71 
ὩΟΠ ΟΡὰΒ οϑβύ; οἵ. Ῥμδθά, 1040 ἀπεργάζεται --- εἰργάξετο, ΤὨΘδθΘί. 
118 διαμαρτάνειν --- ἁμαρτάνειν, ϑορμῖθῦ. 267.Α ἀπονειμώμεϑα 
--- νενεμήσϑω, Ῥο]Ι1ο. 2864 ἀποπληρῶσαιν -- πληρώσει, 175. 2098 
διακωλύουσι τος κωλύουσι. Η. --- 140 ἐρῶντα τῷ ἐρωμένῳ α', ἐρω- 
τῶντα τῷ ἐρωτωμένῳ ς ϑρθοίοβθ, 58 οομύτα, ῬΙΟΓΙΤΠΟΓΌΤΩ οοἄα. 
Ὡιο ον! ὑδύθηη, αὰο5 Βῖο ἀποαὰθ ὙΘΙΠ ΒΘΥγΆΒ86 ΔΙ ΘΙ ΟΥ. Ν1- 
ταΐγυατη ἴῃ ἀϊδ]Θοίϊοα, ΠΟ τοϑρομπαθηΐθηῃ βθα τηὐουσορσθηύθχη 11η- 
ῬΘΙΆΤΘ 81 οϑύ, οἵ. Ῥχγούίαρ. ρ. 861 ἘΠ; πὰπὸ δαΐθμι ἘΠ ΒΎΡτο 
(6]1ο185 ἔοι (τρυφᾷ) Βοογδύθβαιθ 58 6708 βθριθηύδθ ἐπιϑυμητὴν 
Ῥτοδίθίαν, οὐ] ἰτοπϊδθ ῬΓΟΥΒᾺΒ ΘΟΠ θη ἤσποὸ 1111 πα αϑτη δΙηδ- 
ΤΟΥΘΙΩ ὩΙΏΘ510Ο ἐπιτάττοντι (Δίθμου 168) οὈὐθιηρθιασθ. Η. 
147) ὁσιότης Ἰ1ὈΥἹ, ἡ ὅσ. ς; αὖ δυο], 1 46 πούϊομ 08 ἜΣ τες 
ΒΏΘΡΘ ΦΌΘ556 τηοῃθῦ ΒΑ Π. δά ῬΆΪΘΌ. Ὁ. 118. ΗΠ. -- 158 περιιόντα 
ΠΟΏΏ1]}1 α (περιόντα α), Ῥγορδηΐθ ὙΠ ΘΙ τηδηπο, περιιόντας 5 
Ῥγϑθύθυ πθοθββδιύαύθυη; ᾿Ἰοθραῦ θη] ϑοογῦι οὐ. ἀΠΊγΘ 186 Ἰοαα],. 
Ῥγϑθβουΐιη ) 8 .66.8}1 ΟΝ ΔΙ ἸΤΉ ΤΠ δ ΒΘΡΠΟΠ ΡΒ δὰ Υ1- 
δοῖα γτϑυοοδηΐθ. Η. --- ἸδῸ ἢ οὐ μέμνησαι ὦ, ἢ οὐδὲ μέμων. ς.᾿ 
ΞΟΠ, ΠΟΥ͂. ΟΟΙΏ. Ὁ. 104. --- τοῦτο δ᾽ οὐκ ἄλλο ἢ ϑεωφιλὲς 
γίγνεται Ἡ τηβουῦΐο 6χ οοη]θούαχο οὐκ. 

ΑΡοϊ]ορίῷ ϑοοταῦιθ. δὲ ὙΓΞΠΣΥΒΟΘΕΗΒΊΖΡοάΘΡ ὮΙ 
18 45 οοηΐογωηύυι αὐδὸ δα Ἐπα ΠΥ ρΡῃτομθτη οχροϑιύω βαηὺ. Ῥυθθῦθυ 
ἨΟΒ ΠΠΌΥΟΒ ΟΟΙ]]ΑΌ βαπῦ 1. ἃ ΒΘΚΚΘΟΙῸ Απρθιτοὰβ Ὁ 1 4 (ω),  ϑπθ- 
ὑπ8 8 (4), ῬδΙΊΒΙΘΗ518 8012 (α), 2. ἃ Βεαβύϊο γαύοδμιβ 226 (41), 
8. ἃ Βεβύϊο οὖ ΒβθικΚεῖο ὙἹΠΜΔΟθΟΠΘη815 82 (Φ), 4. ἃ 46 Ευτδ 
ΕἸογθηὐηιβ ὅ9 1 (α), ὅ. ἃ ϑομϑησίο ψαϊιοδμιβ 1029 (τ), 6. 8 
ϑογάδϑηο γϑηθύμιϑ ΦΡΡ. ὁ]. 4 1 (ἢ. 
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Ἠογαϊῃ ΠΌΤΟΥ βἰθιησηδ, οϑὺ Ὠοο: 

ἊΣ 
Ε΄ Νι 

4 ΠῚ ΒΒ. 4844 [τῷ 
᾿ πππρΠΦΔΦιο-ο.-ο.-.ς. --- ---- 

Φ {ΒΕ λ0ῦ᾽:᾽Ὅ ΥΗ͂Σδἃ 

ὁ ἢ Ἄννα. 
να--ς----.-..,. 

Γϑδα 

ΑΡΟΙ. ϑοοῦ. 11. χρὴ ΠΟΙΠᾺΠ] ὦ, χρῆν ς. -- 170 πλείω 
διηΐθ ἑβδομήκοντα τοῦϊπαϊ, αὐ]ὰ ἀοούϊαβ ἀαινατηθηύαπι οδῦ, ααϑιὴ 
αὐυοα 8ᾷ Ἰηξουρο]δἴοσθιη. ΤΟΙ͂Ο 5. [ΤῸ ἴδ0116. 610] Ῥοΐοναῦ 
Ῥγορύθυ. ΟὐἹῦ. ὅ2 Εἰ νἱἀθίυσαιθ 78πὶ ΑΡΟ]]οάοτο Ἰρπούσμπι ἔα 1586, 
ααἱ ἃρυὰ Ῥίορ. 1.. ΠΠ 44 1080 βθρύπδρθϑβιμηο διῃηΐθ ᾿που θη 8 ΏΠΟ 
πϑύατη βὐαύαϊῦ; δὖ ἀποὸβ τὖ ΤῊ] τη) ΔΏΠΟΒ ΔαΙΟΙΘηΟΒ 6386 5016 
Βοθοικιήαβ ὁ. ἰπβοῦ. Π Ῥ. 841 ργοῦθγιῦ ΠοβαὰΘ τηοχ οοτηρδΊδῦο 
Ξγπθβ. οὔϊν. ϑῃοοση. ο. 117 οοπῆγτηδυϊτηιϑ; οἵ, ἀ6 ὑῃθου. 1)61180. 
Ῥ. 7. Η. Ἐ1ΘοΙ πλείω οὐτὴ α. --- 18Β τὸ μᾶλλον ὑθηΐυτη Οὐ 
ὃ 5604 ἰούδτη ἔογταυ]αιη μᾶλλον οὐδὲν ἀληϑὲς ρῬγο σ]οββουηδύθ 
ΟἸ ΡΟ ΤΗΒΟΥΌΘγΘ ὑπ ]βϑίτησση αὐχὶ, αἀὐδτηααθηη π6 Πυ]ὰ8 αὐ] 61 
ΟΥΡΊΠΘΙΩ 5815 Ῥϑυβρίοῖο. Η. Ἠρύϊπυ οὐδὲν ἀἁληϑές. --- 18 Ὁ κω- 
μῳδιοποιὸς α' δ᾽, κωμῳδοποιὸς 6Χ Αὐῤϊοϊδύαγατη ῥγδθοθρίο, θᾶ 
οὐπέτα, ΟΡ ϊαογατα ΠΌΤΟΥ ατα ΘΟμΒΘηϑιμη, ααἱ οὐ Ρπδοᾶ. ΤΟῸ οὗ 
ΒΎΠΡ. 228} ποδίγιτη ὑπθαΐαγ; διἀὰθ ΘΟΗποίάθυ. δὰ γθρ. ΠῚ 
Ρ. 280. Η. - πάντων α, πάντες ΤΘ]Π16 Ὁ]. --- 19Β οὐράνια α, 
τὰ ἐπουράνια ὃ. --- 1970) τοὺς δία πολλοὺς ΟἸΤΟΙΠΏΒΟΙΊΡΒΙ, αὐ] 
11 Ὁ ἃ 5:τΡ ΠΟΘ Υ ὑμῶν πολλοὶ παροὺ νἹἀθίμθσαθθ τοὺς 6Χ τϑ- 
Ρούϊζω 5υ}Π8 θὰ τ. αὐτοὺς οτἴαπι 6556, αὐὐα 81105 ἴῃ αὖ τοὺς 
αἰβοθυρβῖβ8θ τι οοαᾶα. ἀοοοθηΐ. Η. Ἐἰθνοοεινὶ τούς. --- τούτων α, 
τούτου Ὁ. --- 19 Εἰ γΕΥὈ15 οἷός τ᾽ ἐστὶ οὐτὴ ΘΡΗ. {926η. 1882 Ν, 18 
ΒΌ]αὐ5. πιδηῦ οομδύχ οἴ] 0 1 6οὺ Παθηὐβ ΤηΘΟΘΥῚ Θαθ8 801, 
αὰο ὙΘΥΙΒΙ ΤΏ Π]1118 οϑῦ δὰ ῬΟΥ απ ορΥ ΡὨ]ϑιὴ 6 Χ διπύθοθ ἀθέου 
οἷός τ᾽ εἴη οΥδῶ 6886. Η. ΟδΠ081105 Βυιβύα!!. --- 200 ἐγὼ οὖν α 
Ῥγϑϑίου α", ἔγωγ᾽ οὖν ς. --- εἰ μή τι --- πολλοὶ διλίοργοδθῶ Ρ6.- 
ΥΘΥΒ0 ο]οϑϑοιηδῦθ που Υ ὐθἹ ϑοαΐθ σαι Οοδούαϑ ἀθ ἃγὺθ 1ΏΓΘΡΡΥ. 
Ρ.142. Η. Οτηΐββῶ γϑϑύια!. ---- 22 Α κἂν ἐλεγκτὸς ΡὕΥῸ καὶ ἀνέλεγκτος 



ΥΠΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΠΙΒ ΟΒΙΤΙΟΤΙΗ, 

ΤΩΟΧΟῸΘ ἑνὶ λόγῳ, υβιῥαΐαγη Ῥ]ΔἑΟΏΙ Ῥουταυ]δυη, ΡγῸ ἐν ὀλέγῳ 6Χ 
6051. 4641. Ἦοο ὑπθΌϊΐαν ΒΟΒΏΘΙΑΘΥ. δια ΥΘΙΏΡ. ἼΡ. 404; 1111 δ τὰ 
γοββίαβ γϑοΐο βθηϑὰ ἀπούαβ ἔμοιγ᾽ ἂν ἐλεγκτὸς Βα δεῖ] ᾿γοϊαθταῦ, 
1 ααἂο ποὺ ὑδηθυγη ὙΘΡυΘμθπμάδβ, αποὰ ἕνα ἂν οὕτὴ ορῥαϊῖνο 
ΒΘΙΎΠΟΙΒ ἸΘΡ6Β τθϑρισηῦ, αὐᾶ8β κἂν 6]]Πρὑϊσαμ ποι νἱἹο]αῦ, οἔ. 
Μρίμρι. δὰ Μρῃδηα. Ρ. 121; ᾿χσόηῖῶθ ἀαΐθι, αἸΘΙΏ ΒΟΒ]οἴδυτα. 
10 ἀνέλεγκτος 5101 ΟΘΥΠΘΥΘ ψ]βι8 δϑὺ, 1 Ρούϊυ5 οοηγθηῖ, αὖ ὅο- 
ογαΐθθ 586 αἸΔΥΥΙΒ. ΠΟΠΟΥΠΟΌΤΙΩ ΟΥ̓ΘΟΌ]τη ΟἸαμΐ τηοᾶ0 τηθηδιοῖ! 
ΘΟΔΥΡΌΘΥΘ βϑύπ 1586. παυγού. Ἡ. Ῥθϑύϊθαι Πθγόσαχα δαοίουγαὔθτα. 
-- 288 τῶν διίθ ξένων οἵη. α. --- 28 Ο γὙϑοθρὶ ΕἸΒΟΠΘΥῚ οοη- 
7θούστδτη μιμούμενοι Ῥ1Ὸ μιμοῦνται, ΟΠ Θαυ!άθτῃ αὖ 1116 ῬΙΟΡΊσου 
ΒΘΟΌΘΙΗΒ εἶτα, οαἹ οὐϊθτη ροβϑὺ σϑύρῶ βηϊύῶ Ἰοουτη 6556 βϑ 015. Θ0Π- 
ϑϑαῦ; 5604 αὐοα Ἰ051π5 ὙΘΙΌΙ ΠΗ] γ]8 ῬΥῸ θῶ πθοθβϑιυπαϊηθ, α8, 
᾿χηὐϑ! 1 οὐ ὑθηΐαη 1 πούϊομθα ῃἴὸ οομ ϊηθηθαν, πϊτηῖῶ να θίυγ. 
ΤΘΥΤΠ] Θ]Ο 65 μενον οὖ νταῖ ααδτὴ ἴδ0116 οομΐαθαθ διηῦ, Ῥτοθρεῦ 
αἰὐνορυαρμῖ οἰόμενοι οἴονται Τ)Υ8. 212 ΒΒ; ποβίχο ϑαΐθιη ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ 
Ὠδια 5010 δὲ τϑϑροπᾶθεὺ ῬΏθΘαΥ, 2368 Β, ἈΌῚ ταυ]ύο οοτύθ οοτα- 
τη α1π|8 μιμοῦνται αὐδτὴ μιμούμενοι ΒΟΥΡΒΘΥΙΒ. Η. ϑΌΡΙΩΟΥΪ ὁ0η- 
͵7θούυγϑτη. --- οὐκ αὐτοῖς α΄, οὐχ αὑτοῖς οΘίροηι ὦ οὐ ὃ. --- 28 Εἰ 
ξυντεταμένως Ἡ οὐτὰ Αϑ1ο Ῥγὸ ξυντεταγμένως, πΟμ δια ῬϑΟΙΒ 
οοὐᾶ. (605) ἔγούαϑ. αὐϑὴ ρθῶ βϑηύθηθιθ, αὐαἀδ Θοπᾶθτη Θῃηθηαδ- 
ὑϊοηθιη ῬΏ1]60. ὅ9 Α Ἡρθυβαϊο οοτηγηθπαδγιὺ οὖ γθραῦ]. ΥἹ 499 
ΠΟΥΟΥ Τὴ αυοαὰθ ὑθβυαηοηϊο βυτηδῦαν; 8δ6α6 Ἐαῃγα. 288} οὐ 
σπουδὴν καὶ σύντασιν 5.10. 306Β. Η. Βοϑνοοδυὶ συντεταγμένως. 
-- 348 ἐστὶν α12, ἔστω ΟΘ ΘΟ Ί. - 240 δέ γε α, γε ὃ. --- ἀγῶνα 
αἷ, ἀγῶνας ἧς. --- 26Ὰ ἢ εἶ διαφϑ'. α οὐ ὨΟΏΠᾺ]]1 Ὁ, ἢ διαφϑ. 
ς. Η. -- 21Ε, αἱ ΒΟΚΙς. οὐ 5811. Ῥαγύϊου]β ἢ καὶ ΟΥ̓́ΒΗΒῚ βαπὺ 
(καὶ Ἰπο] δὶ οατὰ ΟΥΟμ10), βοῦμαβ ἀὐχὶ οατη ΒΘΘΌΙΩΠΠΟ 1ῃ 98Ππ. 
Αὐοῆῖν ὑ. ΤΠ. δ4δ τοὺς ἡμιόνους ῬΥΟ ,8]οββθιμδθ ΟἸΤΟΌΤΙΒΟΥΣΙΌΘΙΘ; 
ΠΘΟ τηθ]1ούθτῃ Πάθχῃ ὑγ]θὰϊ, Βθαα. ταύτην τὴν γραφήν, αὐδθ Π]5] 
ΘΧ Ἰηϊουργθίδιηθηΐο Υ. ταῦτα Λυβίδτα ΘΧΡΙΙΟΔ ΟΠ ΘΙα νἱχ Βωθοθυμύ. 
Η. ---- 2588 πότερα, ὍΣ πότερον ὅς. -- 2850 ἢ ροϑὺ τἄξῃ οτη. ὃ, 
δαᾷ, α. --- 29Α τἂν α, μέντ᾽ ἂν ὃ. --- 29) ὦ δπίθ ἄνδρες οἴη. 
α΄. --᾿ ϑϑουαΐαβ βῦτη Βοκίαμπι δα ΤΟΠΡΊΗ. τηθίου, Ρ. 190 βου ΌΘ πα 0 
ἁτιμώσειεν Ὁτο ἀτιμάσειεν, αποᾶ 1861 ο!». βϑύτη. ἡ 126 ἄπο 
οοαα. ργυϑθθθηῦ. ΗἩ. --- ΤΙ] άθη μὲν δ4α. α. --- 814 1086 ἀ6Ό116 
Ῥυ]βαΠα1 γϑυθατη κρούσαντες ἴῃ ὀρούσαντες ταυΐαγ!, απο Ὀγδ8- 
ΟἸΡΙ ΑὐΠ ΘΙ ΘΗ ΒΙΌΤη [θην να ΔΌΡΥΙΤΙΘ οοηγθη. Η. ΓΑΡΥΟΒ 
ΘΡῸ Ββθουθαβ βι1η. --- 81Β καὶ εἰ μέν τι ῬγῸ καὶ εἰ μέντοι 
τι ΒΟΙΊΌΘΥΘ ΠΟ ἀπθιίῶν!, αυδιηαδη θα δτὴ ΥΘΡΌΡΈΘΙΩ, 51 
415 τοὺ ΠΟ ἰδ 6Χ γη8 8 γτϑρϑύϊο τὲ οὐὔστη, αὐϑτὴ 8116 00 ἴοοο 
1Π]αὔύπτη οὖ ροβὺ καὶ τϑροπϑηάστῃ οθηβθϑῦ. Ἦ. το δ ἁληϑῆ 

. ὡς Η, ὡς ἀληϑῆῇ Ἰτρτἱ. --- 810) τοῦτο ας τούτου ὃ. --- 81} ) καὶ 
μή μοι Ἡ γῖο καί μοι μὴ Θοάθτη, ΟΡΙΠΟΥ͂, 7.16, αὐοὸ ἄρτια ῬΠδΘα. 
1058 οχ ορύϊμη5 οοαα, οτηθηαδύαχη δῦ. Η. ΤΑΙ καί μοι μή. --- 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΞΝΙΤΒ ΟΒΙΤΙΟΌΝΣ, ΙΧ 

82ΑᾺ ἅμα καὶ ἅμ᾽ ἂν α8, ἀλλὰ καὶ ἅμ᾽ ἂν α5,, ἅμα καὶ δ᾽ ο, 
ἅμ᾽ ἂν καὶ Η, ἅμ᾽ ἂν ΒΚΙ. --- Βιἀοηὐπ8 1146 1) ἴηβθυα οὐ 
πὺθ διπανικά, ᾿αυοᾶ Θὗβὶ δῸ οἱ θυ 1115 οθαδὺ, θϑμαάθιη ὑϑιη θη. 
τϑϑυϊψαθηαι [αου!δαΐθηι Ῥυδθυθὺ ἃ Ῥῃδθά. 188 Ὁ] 1188 6. 10018, 
46 αὐθὰβ οὗ. Ταχῖο, Ῥγαθέ. στϑὶρ. ϑαϊῦ. ΠΡ. 9. Εὖ αα18 ογθαδῦ, 
Βοογείθτη, ααἱ βὑθυη ἃ ῬΥΊΠΟΙΡΙΟ 856 ξένως ἔχειν τῆς ἐνθάδε 
λέξεως ῬΙοΐθϑβιϑ οϑὺ, ὥὰπὸ 106 ]οΊ }1ὼ σουῦῶ Ῥτουη θυ 6 Η. 
οὐ ΘΧύγΒΙ. --- 82Β ἘθΙΡ ΓΔ ΤΩΙ ποη Ῥοῦα!, αα]ῃ καὶ ἐναντία 
ἐψηφισάμην ϑυβρθοίαι 6588 ΒΙΒΪΒΟΔΥΘΙΩ, ἸΤΩΡΘΙΟΙ 50 1]1οϑὺ Ἰηΐου- 
Ῥτθίδτηθηυση, αὉ] ῬΙΟΡΥΙ πρυτάνεως ΠΘΡΌΜΙ ἸΘΉΘΙΤΙΒ τὔω ἐδηύατη. 
ϑοογαύθυα ῬΟΡᾺΪ νοϊυπίαν ορδύδυθ ρούμιϑ56 δχιϑυτηθνῦ, τὖῦ Θοπ- 
ἐγαυῖατη Βα γαρΊαθτη ἔθυγθῦ; Οϑυ Π]ΟΥΘη ὑθιηθη ΠΘ06Ὸ οιμδπάαξῖο- 
ΠΘΠ], ααδ' π᾿ 6] 56 1η οΔΡΙ εἶα ἤπθ 828) ὑμῖν ἴῃ ὑμῶν τηυύδντι!, 
αὖ ῬδΥου δίαπθ 170 οὐ 1910) 1ρ505 7061065 ὑθϑύθϑ δοογεύθβ οἱὐθύ, 
ΠΟΙ 8105 φῬχοτηϊ οῦ, 41 ππαϑαῦθτη ροβύθω φγοοθαπηῦ. Η. ΌὉέτο- 
αὰθ Ιοθὸ ᾿τουατηα Ὡιαοίουὐαὕθιη Βθοαθα8 ΒΌΙΩ. --- 884 ἐμέ φασιν 
α΄, μέ φασιν ς. --- 881) καὶ τιμωρεῖσϑιαι ΟἸΤΟΟΤΩΒΟΙΊΡΒΙ5586. 1ῃ- 
7υῖα Ἦ 1ὴ ΕἸ ΘΟΙΚΘΙΒΘῺΙ δηλ]. 1876 Ρ. 122 ἀοου!. --- 840 ὦ 
᾿4ϑηναῖοι α φτορίον αὐ", ὦ ἄνδρες ᾿'άϑην. ἧς. --- Μθ0 7υἀ]οῖο 858 
6χ οἸπηΐθα8 ἴοτο ΠΡΥ5 ἐπ μαὶ ὑμᾶς Ῥτο ἡμᾶς χρὴ ποιεῖν, αὐϑτη. 
ΕΌΥΒΙΘΙῚ ΟΟΠ]. ΤῊ]ΤῸ οΟμβθηϑιι ΒΦ Τ' τθοθρϑυυηῦ, αὐϑιηνβ ὑμᾶς 
ΘΟΙΩΤ ΠΟΤ ΒΘηϑατη ὈΥθΘθεαῦ: 60 Ῥ]ΘΌΘΙΩ, τηοᾶο 81 πὸ ἰο00 
ΒΔ ΌΘΥΙ γΘἸδ, ἴΆΟΘΥΘ, Π6Ὸ 51 510} ἔδοϊδηῦ, Ῥθυτα θυ ἀθΌουθ. 
ἘΠ ἡμᾶς, αυοᾶ τϑυοοδνῖ, οϑὺ τὰ α Δ 53, ροϑὺ ποιεῖν ἴῃ Γοον͵ -- 
860) πάντως οἰτουταθουῖρεὶ οατη ϑομαησίο. --- 86Β ὦ ᾿4ϑηναῖοι 
αὐ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι το]ϊαα] 1101]. --- 86 ἰὼν οὐ ἐνταῦϑα 
ἤα ΟῚ ΘΟΙΏΤΩΟΑΘ ἸΠΠΡῚ 181 Εηρ ΘΙ Βαγαύαβ 1τηὐ6]]Οχηῦ, 56 ΠΘΒΟΙΟ 
ααο ῬΘΙΔ]]ΘΠ1Βτὴὶ βύμα10 Θχουβανηῦ; ΘΡῸ γΘ θᾶ 6 ταθ πη] οϑέδ, Τ606- 
ἰὐὔοπθ οὐὐῶ ΟἸΤΟΙΙΠΒΟΙΊΡΒΙ, βαιπἀθιηη 8 τη 6] 1 ΙΏΟΧ ΨΘΙΌΙΒ 
δοκεῖν εἶναι ΔΑΏΙΌαΙ, δὶ δια]θούστα εἶναν νίτι ΟΡΡοβΙύ,, αὰο 
δοκεῖν οὐτηῃ βθαῦθηΐθ εἶναι οου]ηθύαν, Ὀ]δη6 Πταηριῦ. Ἡ. ῬΥΊΙΟΥΘ 
Ἰοὺ ποῃ ἐνταῦϑα ἦα, 568 ἐὼν οὕτὰ ΘΟΒΒησίο 1ΠΟΪΌΒΙ, ῬΟΒΌΘΥΙΟΥΘ 
ΟΌΠ 11ΌΥ15 εἶναν τρύπα. --- 57 Β τοῦ οοπ]θοιῦ Μοΐβου. Τὐρεΐ: 
τούτου. --- 81) πόλιν, αυοά ΒΚΙς. 6 8010 Ῥαχ5. ὦ γΘοθρΙῦ φηΐθ 
πόλεις, 5αδβύα]!. --- 884 ῥάδια ὃ, ῥᾷάδιον α. -- 894. ῥᾷον ροϑὺ 
ἀποϑανεῖν ἐπὶ τϑνοοδγοτθῦ. Τοποῦ ἱΠπα αϑ, -- 898 ἔγωγε Ἰ1Ὀυ], 
ἐγώ τε Ἠαΐ --- 3906 εἴργασϑε ὃ, εἰργάσασϑε α. --- 890 νοοϑθα]1 μὲ 
γοϑυϊρΊῶ ἴῃ α τἀν μβνος 1ῦῶ ΠΟΙ ̓ βρουποπᾶα ΟαΣὶ, αὖ ῬτΟΟΙ]ΊνΙ ΘΙ ΘῺ- 
αἀδύοπθ μὲν ΘὈΒὑΙΠΘγθῖη. Η. ἘἜχρυ!]! μέν. --- 408Β αὐτὴν α, ταύτην 
ὃ. --- 400 εἴτε ἴῃ εἴ γε τασύαν!, ΠΟῚ ΟὈΒΟΌΣΙ 8)]1ου 75 Θ041018 (Φ) 
Βάποῖδ, θα Ὸ6 ἸρυναγτΒ εἶτε οἰϊδτα δαΐα εἰ δὲ ἸΩΥΘΗΙΥΊ, 568 αὐ18 
Ῥγδθοθαθηξίθιϑ 1 ἢ --- ἢ ἴδο1115 δὰ εἴτε δρουγαίϊο ἔα, ᾽δὲ δυαῦθια 
αὐοα Βραυμυῦ πθχύτηῃ ΤΑΒ 15 αθ 1 ΘΥΘ 8 ΙΟΠΘΙῚ οὔβοῖδ; αὐοα ὨΪ8] 
116ὸ αὐοαπθ εἴτε βου Όογ6 Πα Θυῦ, ῬΥΙΟΥῚ ΤΩΘΙ1Ὸ, ΘΟ] 8 ΘΘα 8, 
γ15 οϑὺ, τὲ πο ΘΟ θηϊθύ. Η. Βοὐϊπα! εἴτε.-- 418 ἀηδὴς ὃ, ἀηδὲς α. 



Χ ΟΟΜΜΕΝΤΑΙΙΠΚ ΟΕΙΤΊΙΟΌΚΝ. 

Οὐιΐο. 6 ϑ ἢ ΓΞΠ ΣΎ ΨΒΟΘΕΗΝΒ ΖεοοαῖρὨ11 45 δὰ Επύ- 
ὑμυρΒγόηθη, ἀθ “ Φωιέ δα Ὡροϊορίαιη ἀϊούστη θοῦ. Ῥγαθύθυθδ, 
οΟἸ]αύαβ οϑὺ 1. ἃ Βαβίϊο ψΙιΠἀΟΡομΘη815 126 (7), 2. ἃ ἄντ 
γαϊοδηαβ 1029 (Ὁ), 8. ἃ 46 Ευγὼ ΕἸογθηζ 5 8ὅ 6 (0). 

Ἠογύτη ἸἸΡΤΟΥΙη βύθιησηδι θϑὺ μου: 

ΟΥῖο. 484 πρὼ ἔτι α᾽3 ὑ, ἔτι οτη. τϑ]1αα]. --- 48Β νυψὶ αϑ΄, 
νῦν ἧς. --- 48} ἀγγελιῶν αϑ', ἀγγέλων ἄρ Ε ΕἸ ΘΟΚΘΙΒΘΙΙ ΘΗ. 
1811 Ῥ- 221. -- 44 ΒΒ ἄτοπον αὐ", ὡς ἄτοπον ὃς. --- ὥς γέ μοι α, 
ὥς γ᾽ ἐμοὶ ς, α00 Ὠϑυα βοῖο δὴ πηοαθϑύ πυ7]ὰ8 ἀἸοῦ νὰ]ὰθ 
ταϊηπδύαν. Η. ἐμοὶ ὃ. --- σοῦ ἐστερῆσϑαι ς οὐτὰ οοαά, οἸπηῖθαβ; 
τοῦ 6χΧ ΝΥ ΟΙΠΙ 601]. 586 βρθοίοβθ, 566 Π0 ΠΘΟΘΒΒΘΙΊδ, Ὠ151 ΘΠ 
Ομ θέθσο δα ΟὙΘΡΌΣ. ΟΟΥ. Ρ. 89 οὔϊδιη 8115 Ἰοοὶβ αὖ Ἦδι. 1 910 
ΥΙ 82 ὙΠ 110 δυθοαϊατη οομΐγῶ ΠΡΥῸ5 τθᾶᾶθυο ρ]ϑοθδῦ; ἸΤΏΤΊΟ 
ἴρβθ 510 Ῥ]αῦο βϑγιῃρ. 309Β περὶ οἷον χρὴ εἶναι, Θὺ τϑρυθ]. Χ 
598 Β πρὸς τὸ ὃν μιμήσασϑαι, 1τθιηαὰθ Ηιρροογοΐθϑ 6 ϑϑγθ 8 84 
πρὸς ταλαιπωρέειν πεφύκασι. Η. οβύϊα! τοῦ. --- 440) ἐργά- 
ξεσϑαι αἷ5", ἐξεργάξεσϑαι ὃ ς. --- αὖ ρορῦ ἦσαν ΟἿ... ΟἿ] εἰρυῖβ 
Ῥτδθύου οἷν -- τὰ μέγιστα ἀγαϑά αϑ', ἀγαθὰ τὰ μέγιστα ἧς. --- 
468 ἔτι αὐ, οὗτοι ἕξ; οἵ. ΕἸΘΟΚΘΙΒΘΩΙ ἃπη. 1877 Ρ. 222 8α. -- 
καὶ γοδὺ εἷς δέ οἵη. 1101] ΟἸΏΠ65 ργϑθύοι οἷ. --- 46 Α πάντα ταῦτα 
αἷτῦ, ταῦτα πάντα 517 οὐτὴ αἢ 5Βθῆδα πὸ ἥεριίαμῦθ, οὐπὰ σοὶ 
ΤΩΘΟΥ Ὑἱ8 ἴῃ πάντα Ἰπδ10. Οἷ, ὅ48Β. Ἡ. --- 470 λόγους ἃ ΒΚ βὺ0- 
Ἰαύπτη, οὐτῃ ἴῃ ἃ Θχϑύθῦ, ΟἸΓΟυ ΒΟ ΌΘΥΘ. ααϑπιὶ (0116 γ6 τηϑ] 1; 
σ᾽]οββθιηδ ὑϑηθη γ6] Ἰοοἱ ἱποοποϊηηϊίαβ σι. Ἡ. λόγους τϑγο- 
ΟΔΥΊ. --- ΤΟΙ. διολλύει α, διόλλυσι ὃ. --- 41 Ἐὶ τὸ απΐθ σῶμα δαᾶ. α. 
- 488 δῆλα δὴ καὶ ταῦτα ΟΥΪΟΙΙ ὑγρὰ] οὐτὰ Βαυίχηδημο. --- 
48) ταῦτα πάντα αὖ. --- 488): πείσας Η οὐτὴῇ Βαυϊιηπδηπο, ααἱ 



ΟΟΜΜΕΝΤΆΒΙΌΝ ΟΕΙΤΙΟΌΞ. ΧΙ 

ἘΤοϊπσατη βοοαΐαϑ 510 ΘΟ πη} ΘΟΠ]ΘοΙῦ; γα]ρὸ πεῖσαι ΘΟ Υ ΟὕΙΟΠΘ 
ῬΓΟΥΒτ5 Ἰπ ο]ΘΥ 111, ααδτη π60 1ηὐουρυθίαπαο θαϊύουθϑ 60 ὑγϑη8- 
Ῥοπθηᾶο ΝΕΘΡΘΙ ΒΘ ΟΒττ5. οπιθπα. Ῥ]αΐοῃ. Ρ. 320 δαῦὺ ΗθΙ]Ι ΟΠ θη. 1ῃ 
ῬΙΌΡΥ. Ζ.ΪΟΟΔΥΙΘΗΒῚ 1847 Θχουβαγαμῦ; Π181 ΝΘΘΡΘΙΒΌΘΟΙΙΙ οο0η- 
ἡθούαγδια βαὺ δ᾽]  αϊῃ ΠΟΘ ΠΙΟβδτη τῶν ΟΠ ῃοδύγα ΘΟΠΟΙ]165, αὖ 
Οὐἷΐο ροβϑὲ δρῶμεν ροιραὺ: ὡς ἐγὼ περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι πείσας 
σὲ ταῦτα ποιεῖν ἀλλὰ μὴ ἄκοντος. Η. --- 49Α ὅπερ --- ἐλέγετο 1η- 
οἸαδὶὺ ΗΙγβομῖρ.. --- 580 Β ἐν ἡ Η οὕμὰ α, ἐν ἡ ἂν ἔς. --- ἰσχύουσι 
- γίγνονται καὶ διαφϑείρονταν Ἡ οὕτὴ Ρ]ΘΥΊβαθιθ ὦ, οομ]υποῦϊ- 
γσύχῃ ἰοποὺ ὃς. --- ὅ0Ε τε ροβὺ ἐγένου οτη. α. --- ὅ1 Εἰ γεννηταῖς 
ΟΟΥΥ. Η Ῥῖὸ γεννήταις, ΟὟ 56,815 ΠΟῚ ΟΘΠΪ1165 564 ΘΠ ΟΥΘΒ 
Βαριίοῦ. Η. γεννηταῖς οϑὺ οὐϊδτη ἴῃ ϑῖ. --- ὅ2Β ὅτι μὴ --- ἰσϑμὸν 
οτη. αἷ3. --- ὅ8Α ἐμμένεις Ἡ οὐτὰ Ρ]οΥβαπθ 110 015, ἐμμενεῖς ΒΒ Τ' 
6Χ ϑ'οΒ]ΘΊθυτη. 601]. ΤΠ ΘΠΊΟΥΘ5. ΠΘΟῸ5. Θοογϑύθηη δὴ 6. ΟΒΙΓΟΘΙΘ 
Θρτθαϊθηΐθμ Θοτη 6] 85 ΠΠΡῚ; ἀη618 οὔϊδηι Βαρτῶ παραβαίνεις. Η. 
-- ΤΙ άοιι οἵ νόμοι ἡμεῖς αἷ. --- ὅ8 Ε'ὶ οὕτως αἰσχρῶς α, οὕτω γλίσχρως 
Ἐς - δ5ΔΑ τί δαί; ΓΖ". --- ΤορΙάρηη σοῦ ροϑὺ τοῦτο οτχμ. αἷ. --- 
548 πάντα ταῦτα α', ταῦτα πάντα ὅς. --- ὅ4 Ὁ τι ροβὺ ἐὰν οτι. αἾ3. 

Ῥμαθᾶο. 1086 Όγῖβθ ΣΦ ΥΣΟΒΗΖΡΌΟαΙ11845 δὰ Ἐπξγρτο- 
ΘΙ, 46 “ῷΦ δὰ δροϊορσίδγη αϊούστη θϑῦ. Ῥυγϑθίθυ. 08. οοἹ]δῦ βυπῦ 
Ϊ ΠΟΥ 1. ἃ Οαἰδίοταϊο, Βγνγαΐθτο, ϑομδηζίο Βοα]θίαπαβ (91), 2. 
ὦ Βαβίϊο, ΒΘΚΚοιο, ϑοβδηζιο νϑηθίυβ 185 (ΠῚ, 8. ἃ Βαβίϊο οὐ 
ΒΘΚΚοτο γαύϊοεμπυβ 22ὅ (4), 4. ὦ ΒΘΚΚΟτο οὖ βοβδησιο γϑηθύαϑ 
184 (Ξ), ὅ. ἃ Βαβύϊο ῬδυΒΊΘη518 1808 (Β) οὖ ὙΙΠΔΟθΟΠΘη 515 269 
(8), 6. ἃ 46 Εαχὶα Τιαυγθη θη ὅ9 1 (8), 60 ὁ (1), 7. ἃ ΒΕΚΚΘΙῸ 
ῬΑΥΙΒΙΘΗΒῚ5 1818 (6), 1815 (9), 1001 (1), Ατργοβίϑπυβ 71 (9), 
ΑπροΙουβ ΟἹ 4 (μ), 8. ἃ ΕἸΒΟΠΘΥΟ Αὐριβίθπαβ (Αἴ), 9. ἃ ΜΌΥΙΘΙ]110 
απϑίαβ ΔΡΡ. ο1858. 4 1 ([) οὐ Μαγοίδημβ 186 (4), 10. ἃ ΟὙΘαζουο 
Ῥα]δύϊπαβ 129 (ΡὉ.. 

6 Ηῦγῖ5 184δ 8: ἰ γ }ὸ [δὴ ρϑυο ὑγϑαϊδα βαπῦ, αὖ νἱχ 
ὧδ 115 7 ἀϊοαν Ῥοβϑιῦ. Οθύθυογυση ΠῸῸ οϑὺ βύθιητηδ: 

---- ------ τ πο π-----.ὦ-Φ τ- πσς-π--ς-- 

ΠΣ Π ΠΦΟΟΞΟΥΣ, ΒΗ πὰ ΑΔ ΊΗΝ1 
᾿ Ι 'ωσσιτ, «---.... 

9 ο 



ΧΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌΚ ΟΕΒΙΤΙΟΌΞ. 

Ῥμδθα. 288 τε γοβϑὺ Ζῆλον δαᾶ, α'ἢ, οἴη. ἔς. --- ὅ8 Ο τέ ἦν 
αἾ8Ὁ, τίνα ἦν οὐτὰ ἐς Ἡ (1 οοπξουῦ 102. οὖ σϑβϑτη. ΑΌΒΕ. Ὥ. 
64). --- ὅ885) διεξελθεῖν αἷ", διελθεῖν ἔς. --- ΤοΙάθα ἀνὴρ αἷ, 
ἁνὴρ ΒΞ Τ, ΟοἿἱ 561Π161] ἸΏΟΠΘῸ 16 Ὁδίαᾳπθ οΟαᾶ, Ἰθούϊομποια 
Βα 1586, ῬΥΘΘΒΘΥ ἢ οὐτη 98 Β οὐΐϊδηη ἄνδρα ατγύϊου]ο αἀπθτα 
οχϑρθούθϑ οαγθαῦ, οἵ, τηθὼ δᾶ Τμι0. Ὠϊθῦ. ΘΟΉΒΟΥ. Ρ. 141 οὖ ὍΠΗ. 
Ῥ. 6ὅ. Ἡ. --- 598 ὁ Κριτόβουλος α΄" δα]απποῖο αὐύϊοαϊο, ααο Κ Β Τ' 
οατοηῦ; οὖ νιαθύαν ΟΥθοθυαθ ἐϑπαθπδτα ποῦ ἘΗΘογδ ΒΙρῸ1- 
ΒΟΔΥῚ, ᾿άθοχιθ Θὔϊδτη ῬαῦΣῚ5. ποιῆθη οὐατθῦ! ροίϊογοῦ, αὐοα αὐϊῶ 
ὦ Ὁ ἀθοϑὲ ὨΘαΘ 1Π δ΄ Ὠ151 Τ]ΘΥΡΊΩΙ Δα ΒΟΥ ὔ ΤΩ Ἰερίδατ, οἸσοῦτη- 
ΒΟΥΡΒΙ. Η. --- ὅ9 Ὁ Φαιδωνίδης α, Φαιδώνδης ἡ Β5Τ'; αὖ Ὀοθούίος 
Τουτηδι ἴθ δὰς ΘΧΙγ6 ἀοθοθεαῦύ, αὖ Πιορ. Τ,. Υ 81; οὗ Βογύπρη. δᾶ 
ΧΘΠΟΡΏ. τὴ. ϑοου. 1 2. 48. Ἐ-τὐΒ0Ὁ εἰσήειμεν α, εἰσῆμεν ουτη 
Ἠδιπάογῆο ΒΗ Τ' ὁχ συ] ρσαυῖθτ5 συθιητη δ] οουττ ῬΥδΘοθρ 5; αὖ ἴῃ 
ἰφ]1θυ5 οοαάᾶ. διαούουτθα 1 οὈὐθιηρογσάπάστῃ οϑὺ. Η, ΡΙ]αθομὶ υϑα 14] 
εἰσῇμεν. --- Ἰ014. ἡμέρᾳ ΟἰΤΟ ΠΏ ΒΟΥΤΡΒΙ, αα18, προτεραΐᾳ Ἴᾶτα αἸ6] 
σία οοπἐϊποῦ; δ] οα αἷτὶ προτέρᾳ 50} Θηασχη δγϑῦ, αυοᾶ ΤΕυογχά. 
Ὗ τό ὨΌΘΙ ΘΧ ΟΡ ΤΩ18 1ΠΌΥῚ5 το ιδατη οϑῦ. Ἡ. Βοβεϊδαὶ ἡμέρᾳ. 
- 98 εἶπεν ἐπιμένειν Ἡ οὐπὶ αϑὖ, εἶπε περιμένειν ΒΒ Τ' οὕτα αἵ, 
ααο5 ΠΠΌτΟΒ ὑδιηθη 10 ΡΥ ΘΟΘ θη 8 ᾿οὐαβάθπι ΥΘΥΌῚ Β11Β ἴπ ΘΥΥΟΥΘΙῚ 
Ἰηαυχῖθβθ νἀ θῦσαι, αὖ ν. ο. ῬΆ1]16Ρ. 47 Α ἐνεργάξεται ἴπι ἀπεργάζεται 
οὐ Τουύϑβϑϑθ ΒΥΤΏΡ. 2918 περισκοπῶν ἴῃ παρασκοπῶν Β5116111 46 οα188, 
ται δα γθυτιηῦ. υϊα Ἰηὐθυβιῦ, ἀοοὰϊ ΑΌΠΒΗ. Ρ. 66. Η. Βογυοοῦν 
περιμένειν. --- 11. ἐκέλευεν 1’, ἐκέλευσεν Β5Τ; αὖ Βυ78 Ἰρβίαβ 
ὙΘΙΌΙ β5θθ06 ΠΏΡΟΥΪ. Ρρτὸ δογιϑῦο ἸΘΡῚ ἀοοθὺ ΒἸηξοηῖβ δὰ Ρ]αΐ. 
ΤΏρΙα. Ὁ. Π1. Ἡ. --- ΤρΡΙα. εἰσιόντες αϑῦ, εἰσελϑόντες ΒΤ', αὐοὰᾶ 
ΘΟΥΥΘΟΙΟΥΙ ἀΘΌΘΙΙ Ἰρϑῖὰβ Οχομ. βθουσηᾶθ τηϑητϑ ἀοοθῦ; αὖ ῥγϑθ- 
5608 βύωθχη Τηὐγαῦθ 8, ΠΟῊ ἸΠΡΎΘΒΒΟΒ ἀΘΙΠΌΤΩ δοΟΥἤΘτα ̓ ΘΟΠΒΡΘΧΙΒΒΘ 
πϑγγὺ. Η. Ῥδϑύϊθαι εἰσελϑόντες. --- 60 Α αὐτὴν αἷ, ταύτην ΒΒ: 
1186, ΟΡΙΠΟΥ, ἔμπα πδσῖυβ, αὖ ῬΒΑΘαΥ. 2209 Εὶ αὐτὰ γτο ταῦτα. Η, 
ἀρ δ0Β εἰς τὴν κλίνην α' οατὰ Υ, ἐπὶ ΒΒ, ααοα Οχοπ. ααοαὰθ 
ΘΟΙΤΘΟΓΟΙῚ Ρο]θουμ, 5θα ῬΙΌΡΘΥ ἤδηο 1Ρϑϑτη Οδαθδη ΠΟΙ ΤΏΪ]ΠΤᾺ 
Βαβρθούαση οϑῦ, ασδ τα 600 πρότερον, αὐοᾶ οὐ Υ͂' οὐ α᾽3ῦ ἰθμογδηῦ. 
Η. --- 600 ἐρωτᾷ Η οὐπὶ αἷ, ἔρηται ἕς. --- ΘΟ εἰ αὖ, εἰ ἄρα 
ἧς -- - 618Β καὶ πευϑόμενον οἷ, αὰδ οορυ]ῶ Αὐα}}0. στδθοθ ἀοοῦοβ 
ἴδ 0116 οδυθατῸ 8 6886. δἱύ; ΣΝ Ἰπ])ΌΥΊδ., 81 ΘΠ αΘ01) ΤΘΟΙΡΙ 
γοϑίαγϑυ, Ὁ ἃ Ῥυο θα 5 ᾿τουῖ8 Θβουίατ; αὐτατα. Θηΐτα ΒΟΥΙΡΟΥ 
ταδ]πουῖῦ, ΘΧ μ18 αἀθτηθτη ΘΟΘΊΙΟΒΟΙΠΊΈΒ, Η. --- 610 ἔφη γροϑὺ 
τοίνυν οἷα. αἱ. --- Τοάθια ἀπὸ τῆς κλίνης οΟτη. α". ᾿δαὰθ αὖ 
Θ]οββθπῖδ, ΟἸΓΟΌΤη ΒΟΥ 510 Η, -- 610 σαφῶς Η οὐτὰ αἷ , σαφές μὴν 
οἵ, Βα ρην. ΤΑ. --- 618 κατὰ τί δὴ οὖν 91 αὐ, κατὰ τί οὖν 
δὴ ἔς. ΟΥ, ΚΙούχ δᾶ θονϑυ. Ρ. 418. Η. --- 02Α ἐστὶν Ροϑβὺ ὅσιον 
ααα. α5. ---ἰ 62Β φησὶν αἷ, ἔφη ἕς. --- (20 πρὶν ἀνάγκην τινὰ 
ϑεὸς 101], πρὶν ἂν --- ὁ δεὸς ΒΤ; αὖ ἂν βο]ὼ ΗΘΙΠΟαΟΥΗ͂Ι ΟΘΟΠ]. 
Ὠϊαύαγ, απῶ γθοὺθ δύω]. ορυ 6586 ποσοῦ; Ὡθαὰθ δΥὑ]ου ] τη. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌΒ ΟΕΙΤΙΟΌΚ. ΧΠΙ 

ΤΠΌΤΟΒ ὨΪ5] ΘΟΥΥΘούΟΥῚ ἀθῦοσθ Ὅχοη. δυρυῖῦ. Ἡ. --- ΤΙ θη παρ- 
οὔσαν ἡμῖν Β ουτὴ αὐ. -- 68Ὰ μοὶ δοκεῖ τι αἱ οὑμπι Υ,, δοκεῖ 
τί μοι ΒΘ Τ, Πάθρηα8 ΤΩΟΧ ΘΧ οΟη]. ἀμείνους αὑτῶν ὉγῸ αὐτῶν, 
Θχοθρίο 5 αΠΡαυτηΐο, ααθι Π80 ἀθ8 τ ἸθρῈ 8 ἃ 16 1 8060. ῬΙαΐ, 
Ῥ. 88 οὗ ΔΌΒΙ. Ρ. 67 βουῖρῥα8 ΡΤΟΌΔΙΘ γα 146 Ἰαδίον. Ἡ. -- - 688 
πιϑανώτερον πρὸς ὑμᾶς α΄, πρὸς ὑμᾶς πιϑ. Υ ΒΗΤ,, τὰ]]Ὸ ἴθ γ6 
ἀἸΒΟΥΤΏ]ΠΘ, ΠΘ 0 γΙᾶθο, ΟἿΣ ἈΓΩ10. ΠΠσὰ αὈΘΙΠαΘΤΩ ἀπ] ΘΧαστσα 
6886 ποσοῦ. ἯΙ... δδὺ αὐτὸς αἷ, πότερον αὐτὸς Υ Β5Τ, αὐοὰ 
οοΥΥθοῖου ἀθηγαχτη οὐΐϑτη ΟΧΟΗ. Ἰηθα 10. Η. -- 0580 ἡ διηΐθ ἀπολογία 
οὔ. Η. οὔτ α΄. --- ἐστὶν α'ϑῦ, ἔσται αἷ. --- ἸΌΙάΘτι γὲ γροϑῦ 
πειράσομαι δαά. Β οὰμπ αἢ, οἵη. Η οὕτὰ ἔς. --- τοὺς δηΐθ δια- 
λεγομένους δα. Β οὕτὰ α΄, οτι. Η ουτὰ ἔς. ΑὐὐἹοῦ]ϊυτ ΠΘ 418 
[ντ Ἠθϊπάουῆο ΠΘΟΘΒΒΆΙ ΠῚ Ρυϊοῦ, οοηΐ, Οταῖγ!. 5810 ὀνομά- 
ζοντες γάρ που λέγουσι τοὺς λόγους, ὉΡὶ 164 θτα Ῥϑυθτοιρίστη δα 1η- 
ἀοβηϊνυμι ὙΘΙΌΙ 5] Θοὕαχα τϑἰϑύστῃ ϑϑῦ. Ἡ. --- 648 δὴ γοϑὺ νῦν εαά. 
Β αὐτὰ αἷ. --- Π]Ιάθτη καὶ οἵου ϑανάτου δα. α΄5, ΟἸΪΒΙ οὐτὴ ἔς. 
τς θ40 τὸ διΐθ τεϑνάναι ααα, Π ἃ α", οτχι. Η οὐτὴ ἕς. -- ΝΟΣ 
ἄρα μὴ ἄλλο τι ἡ ϑάνατος, υὉ] ΒΗ5Τ' ᾿τ28}6 ΘΟ] απο συ} 6χ- 
Ῥυϊογυηῦ; οὗ, ΑΌΔΗ. ρ. 69. Η. ἦ οἴη. ᾧβ, ὁ διΐθ ϑάνατος ο1]. 
α΄. - 040 σίτων α, σιτίων Υ ΒΤ, πΟμ ἀρίθυιαβ, 566 ᾿ρϑῶ 
Οχοι. οοτγθούσσε Βαβρθούτη:; ῬΓΟΙΠ ΒΟ ΌΤΙ ἀϑύτα ἐδϑίδίαν ΗΙ!Ρ᾽. 
τηϑ]. 298 Εἰ, ΡΟ]. 2120 οἷο. Η. --- 640) σοὶ δοκεῖ αὐ. --- 060 
μηδὲν τούτων αὐτὴν Β οὐτὰ α". --- ἸΌΙάθμι μηδέ τις ἡδονὴ αἷ 
προ δύω! !. ᾿πηρτοθθηΐθ, οὐβὶ 15 οατὰ  ΒΊ' μήτε βουγανυῦ; ΤῸ Χ 
ἀθιησχη οὖ 1088 αὖ δηΐθ καλόν γε ροβὺ Ηριπάογῆυσμῃ ἃ ΒΤ 1η- 
βουύασα σθοΐθ ϑὈ]θοιύ. Ἡ. --- 60 ᾺΑ εἴλυκρινεῖ 0 1, εἰλικρ. ΥΒ51, 
οοπύγῶ σϑύθυθυῃ οὖ ργοθούατη ἀθυινθῦοθυ οχ εἴλη, αὐαϑιη Οὔ] 1 
ῬΟΙΤῸ βθῦγᾶθο; οἵ. ΒΌΠηΚ. δὰ Τπι. Ὁ. 204 οὖ ϑομποιᾶθν δὰ 
ΤΘΙΏΡ. Πζῷ, 15995.}. ϑριύσχη ἸΘηθη τϑυϊηπ]. --- 60Β ἡμᾶς διηΐθ 
ἐκφέρειν Ῥοῃῖὺ Εις οἷ, Οἰτουτ βου 1 Η, αὐυἱὰ οθτία 5666 
οδγθῦ. --- μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ σκέψει, αὐυοὰ ῬΡοβὺ ἡμᾶς Ἰ16ρ6- 
Ῥαΐαν, ρῬοϑὰϊ ροβὺ ἔχωμεν δΒυθαθηΐα ϑ'ΟΒ]ΘΙΘυμϑΟΠΘ61Ὸ. ΤΟΟΌΙ 
ΒθΠΌ τη 7υατοαῦ Η (σϑβ. ΑΌΒἢ. ρ. 170). --- τοῦ ϑιθΐθ τοιούτου οτη. 
α'. - 666 ἡμῖν νοῦ πόλεμοι οαα. Β οὐπὰι α". -- 008) κῆρι 
δα ἡ ἡ ψυχὴ Ροπῖῦ Β οατη αἷ. --- Ο1Ο νῦν μοι αἷ, νῦν ἐμοὶ 
- ὁ80 πάνυ ἐν οἱ ΡΒ Ομ. Η οὐτὰ ἔς, αὐυἱὼ πάνυ δγοίθ οοβιλόνονὸ 
Ῥαυΐεῦ οὐτὰ οὕτως ἔχει. --- 6ΛὉ εἶναι Ῥοϑὺ κακῶν οὔ. αἷ. --- 688 
που Ῥοϑὺ φαμέν γε οὗ εἶναι Ροϑβὺ ὅμοιον ΟἿ]. αἷ. --- 09Β ἀρετὴ 
μετὰ “Γ οὐ Υ, ἀρ. ἡ μετὰ ΒΒ Τ' ὁΧ ὁ0η]. ΗΘΙΠΘΟΓΗ͂Ι, ου7ὰ8. π0]]8 
οδαδα, Ῥαϊθῦ, τηοὰο 1ηὐθυρυῃούϊο68. Βα βὑ]ΘΥΊΒ, ψαΐθρυε γηρ 
φρονήσεως ὃ ῬΥΙΟΥΘ ἦ ΒΟ) αμροθαίαν. Η. - Τροϊάριη ἔχουσα α". 
090 ἡ δοΐθ ἀνδρεία οτὰα. α΄. --- τινὲς ροϑὺ φαῦλοι οτι. αἷ. --- 
ὥς αὐΐθ φασὶν Δα. αἷ3. --- 600) ἠνύσαμεν Ἰ1ΌΥ] φῬγδθίθυ ὉΠΠΌΤ 
ΟἸΔΠΘΒ οὗ ἡ, ἠνυσάμην φΡοϑὺ Ηοϊπαογπαη ΒΞ οχ ὑμηοῸ οοᾶ. 
Αὐρυβίομι. Ῥυϑθῦθυ ΟἸΏ ΠΟΙ ἡθοθβϑιύθαίθιῃ, οὑτὴ ΘΗ8]]αρ 6 ΠῸΙΠΘ.Ὶ 



ΧΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΠΚ ΟΕΝΙΤΙΟΤΙ, 

ὯΘ 5160 ΄υΙᾶθηη ἐο]]αῦαγ, οὖ Ὁ] .γ 8115 (πο δύ βισηαχη, αὖ Ιοπ 
ὅ80.Α τὰ πρῶτα ἠνεγκάμεδα) 1081 ἀνύευν Τρ χίτηΘ οοηγνθηϊαῦ; οἵ, 
ΑΌΒΗ. Ῥ. 71 οὐ Ζοιΐβοισ, ἢ, ἃ. Α]ύ, 1848. ν. 1086, αὐδιημαπδτχη. 
Βαϊο οὐϊατη προυϑυμήϑημεν ΟΟΥΤΊΡΘΗΪΙ πϑαυςαπδτη ΟὈβθαπδγ, Ἡ. 
-- Τ0Ὰ μΒαυᾶ βοῖο δὴ φργδϑβυιθυιῦ οαχῃ Ῥυϊσηῶ Οχομ. τῶππ ἄπο- 
ϑνήσκῃ αὐδτη ἀποθάνῃ ουτὰ βθουηᾶὰ οὐ Υ' ΒΚ Τὶ, αὐ Ἰάθχη ἐν 
ῬΟΙῚΒ τηοχηθηύαχη βἰρηῆοαίαγ. Η. βουρϑὶ ἀποϑνήσκῃ οὐχ αἷ. 
00 κωμῳδιοποιὸς ν, κωμῳδοποιὸς ΥΒΒΊ; οἵ. οί. 18}. Η. τς 
100 αἵ ψυχαὶ ἡμῶν Ἡ οὐτὰ αἷ, ἡμῶν αἵ ψυχαὶ ἧς, --Ο- γένοιτο 
Β οὐ α". -- ἴδωμεν Φ Γ᾽, εἰδῶμεν ἧς, -- 718 μείζονος μὲν 
αὐ ΘΌΥ, μὲν γὰρ Β5ΧΤ: αὖ ̓ μέθυροϊδὐϊοπθπι αΥρυῦ Οχοῃ. ΟΟΥΤ. 
Ή:..-- ἐξ ἑκατέρου αἷ, ἐξ ἑκατέρων α", ἕ ἑκατέρου Ἔξω - πάνυ μὲν 
οὖν Ἡ οὐ α΄, πάνυ γε ΥΒ5Ί1. --- 728 ἂν ροϑὺ πάντ᾽ δα. Β 
46 ΙΒΟΠΘΙΙ οοπἠθοξιιτΆ. -- 720 εἰ ἀποϑνήσκοι οὐτὰ αἱ Ἡ, καὶ 
εἰ ΥΒ5Τ. -- 12} καὶ ταῖς --. κάκιον ἸΏΟΙΠΒΙ οατὴ 5 θ!10. --- ᾽79Π: 
ἡμῖν ἡ Ψ. οἷ, ἡμῶν ἢ ῳ..Ἐδ...-- 18. ἡτνυχη τι ἔοικεν αἷ, τι 
ἔοικεν ἡ ψυχὴ ἧς. --- ἔπειτα] ἨθΙΏΠΔΟΙΗ͂Ι ὁ0Πη]. ἐπεί τοῦ οἸπα 8 
τὴ6 ἀθἔθηβδμι 718 πὶ απ] ΕΠ ΚΠΘΘΉ6110 ἴῃ ΖΘ ύβοῦν. ἢ, ἃ. ΑἸῦ. 1848 
Ῥ. 602 δὈϊοῖο. Ἡ. --- 78Β σοὶ ροϑὺ μὲν δαα. αἷ. --- πῇ σὺ Β οὐτὴ 
α". --- 180 ἕτερον ἢ αὐ, πρότερον ἢ α΄“. πρότερον ΟἸΓΟΌΙΩΒΟΙΌ- 
510 Η (σ65. ΑΒΗ. ρ. 14). Ὑιαθμαιὶ οὖ τυ] ΒΟΘ ΑἹ ὑθιηρθοΥῶ ΠΟῚ 
αἰβύϊηρυ οδίθμαι!ν οὐΐϊδια ὁ. 20 οχί". Ἡ. --- ἐλέγομεν αἱ Ῥ͵Ὸ 
γα]ρ. λέγομεν, αὐ ῬΙΊΟΥΘ5. βοογα 5 ἀἸβραύδ!!οι 68 γΘΒΡΙοἱ δπΐο- 
οοθάθῃβ ἐπεχείρησας ἃγρυϊύ, σαὶ ὩΠ]οα απ τϑοῦϊαβ ἐπιχειρήσεις 
Βα θυ αθγθιηαβ. Η. --- 780 γὲ ροβὺ ὥσπερ οἵη. αἷ. --- 14Α. ἄλλο 
τῶν α' οὐτὰ ὟΒ, ἄλλο τι τῶν οὐτῃ 6] βάθη οογγθοΐοσθ αὐ 51 
οχ αἰ ορυαρῖω, εὖ γἱἀθύαγ, οαχῃ 811 ξογίαβϑθ βθαῦθηβ οὐδὲν 
ΟἸ]ββϑθηὺ, Η. --- 748 τῷ μὲν --- τῷ δὲ α', τοτὲ μὲν --- τοτὲ δὲ 
ὙΒ5Τ, αὐοᾶ οὐδὶ Ρδυῖθου ΤΟΥΤῚ Ῥοῤοεί, 1ῃ Οχ. ἰᾶτηθα ΘΟΥΤΙσΘηαο0 
ἄθχηῦτῃ Ἰοούυχῃ ᾿ηνϑηϊὺ. Η. --- 740 γὰρ Ροϑῦ ὃ ἕως ΟΠ. αὖ. --- 14} τόδ᾽ 
γῬοϑὺ τί δέ οἵω. Η ΟὍΤΩ αἿ3. --- ΤρΙάθα τὸ μὴ ΒΟΥΡΒῚ αὖ Τθϑθῦ. 
106} πολλοῦ δέω τὸ μὴ φάναι, τ6] θρἱβῦ. ὙΙΠ 8868 Ὁ ἐπιδεεῖς 
τὸ μὴ... πράττειν, αὐἱῶ τνὰ]ρσ. τῷ μὴ ἴθοΥΥ πθααῦ ΠΘ60 ἸΘΠΙΟΥ͂ 
τηράθ 18. αρρατοί; γι 6 ὑδιηθῃ ὯΘ όχοη. Ἰθούϊο τῷ τοιοῦτον εἶναι 
60 φούϊαϑ αἀποδῦ, αὖ ἸΘρϑτηιβ ἢ ἐνδεῖ τῳ ἐκείνου τοιοῦτον εἶναι, 
αὖ 985.4Α πολλοῦ ἄρα δεῖ κινηϑῆναι, πρδιθ θα οὔϊομη τύ]. 482 Ὁ 
ὅσου ἐνδέουσιν αἵ εἰκόνες τὰ αὐτὰ ἔχειν, Ὑ6] Ῥτούδρ. 8298Β 
σμικροῦ τινος ἐνδεής εἰμι πάντ᾽ ἔχειν. Ἡ. ϑογρ81 ἐκείνῳ τῷ 
τοιοῦτον ΟὕΤΩ Μϑανιρὶο, δαᾶν. οὖ. 1 Ρ. 8710 5ᾳ. - Οἔἴσον “ροϑβὺ 
αὐτὸ ὃ ἔστιν ἃ Τ' οἸΤουχηβογϊρύσμη 1ἸΌΘγᾶν!, θϑμαἀθιηαθ ὙΟΟΘΙ, 
αηΐθ οἷον ἐκεῖνο απϑτην8 ΟΘΠ661]18 ἸΠΟ] αβδιηι γϑϑθϊσαϊ ; απδτα 
Ἰιοοῦ οὖ 1ῦῷ86 οὐχ Β5Τ ἀδιηηθυη, ΘυϑηθβΌοΥΘ ὑϑῖηθῃ 1ῃ. ἰδηΐο 
οοἄα, οοπβθηϑα πο]! Η. --- 14Ε} τοιοῦτον πεπόνϑαμεν αἷ, τὸ 
τοιοῦτον π. γ8Β5. -- 15} εἶναι Ροδὺ ἡμῖν οτὴ. αἷ. --- πάντων αἷ, 

9 

ἁπάντων ὃς. --- ἀεὶ ροβὺ καὶ οτη. αἷ, --- ΤΌ Ε; περὶ ταῦτα αϑ. -- 

"» 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΓΒ ΟΒΙΤΙΟΤΝ. ΧΥ 

ΤῸ Α τὰ ἕτερα α΄, ϑάτερον ἔς. --- Τ0Β μὲν τὰν Η, μέντ᾽ ἂν ΒΤ; 
οἵ. ΒΟΘΟΚᾺ ἴπ ΜΊπορτα. Ῥ».268. Η. Ἐρβύϊδαι μέντ᾽ ἄν.---τ00 ἅμα απίθ 
γιγνόμενοι οἵη. αἷ. -- 70 Εὶ ἔφη ὦ σώκρατες Β ΘΌΠῚ αἷ. -- ττλ 
ἐμοὶ δοκεῖ ἃ, (ἐδόκει 3 ΠῚ, ἔμοιγε ἔς. --- Τ1Β ἅμα διίο ἀπο- 
ϑνήσκοντος ον. α΄. --- ἁμόϑεν Ῥγὸ ἄλλοϑεν ὁΧΣ ΒΘΚΙΚ. ΘΟ]. Υθ01- 

 ῬΘΥΘ Π0Ὶ τηϑ 15 ἀπ ὈΙδαν!, ασδ τη 1051 5.1 αοΥγρ. 492 Β ἀπθιξαγαπύ; 
᾿ς ἄλλοϑεν Οα] ΤΟΙ ορροπδίαν, ΘΘΟῪΘ ἀθοθγΏ8 8. τ Ἐθγοοδ 1 ἄλλοϑεν. 

- 177} ἐκ διίθ τοῦ τεϑν. οἵω. Η οὔτ αἷ. --- αὐτὴν ΗΠ αι ὦ Ὁ, 
αὐτῇ Β οὐτὰ αὖ. --- 78.Α ἀναγκαιότερον α΄", εὐκαιρότερον ἔς. -- 
188 ἐρέσϑαι Η οὐπ α'. --- ΙὈ]άθτη αὐοὰ ΛΌΒΗ. Ρ. Τὅ Θοτητηθη- 
ἄδνὶ ποτέρων ῬΙῸ πότερον, πῦπο χοίσϑοῦο, ροβύαπθιη βορ1θῦ. 
264) οὐϊδτη «πότερος ϑα Ἀν ίγατη βἰσ: ΠΟ ΟΠ Θτα ἐγ! ΘΥΥῚ 
γιαϊ. Ἡ. -- ἡ ψυχὴ Η οὕὐμὶ αἷ, ψυχὴ ἔς. -- 180 καλῶν α6]6ῃ- 
ἄστη στα τ συβμς ΞΥΤΩΡ. οἶδ, ΤΡ. ἀδ,ἡ-τ 188 ἐστὶν ροϑὺ κατὰ 
ταὐτά οταὰ. α΄. --- οὕτως, ἔφη α΄, οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα ἔς. -- 

᾿ 19} ϑῶμεν οὖν Ἡ οὐτῃὰ αϑὸ, ϑῶμεν εἰ α". --- ΤΟΙ. ἄλλο τι 
ἡμῶν ἢ Ν“ ποβαὰθ οὕὑτη Η. Βομιο Δ ῖο πατὸ ὐὐτήμῆ, Ῥ,, 19. 4] 
τϑροηϑύτη οὐδὲν ἄλλο τοοῖὶθ τηοηθῦ 1 ἢ ΘΌΘΒΞΕ6 ὭΟΠ Ῥϑι; οἵ. 1064, 
Τμοαϑὺ,. 1108 οἷο. Ἡ. ΑΒ ]6οἱ ἤ. -- 1798Β μὴν γροδβὺ ἀλλὰ οτη. 
Ἡ οὑπὶ α΄. -- λέγομεν α', ἐλέγομεν ἔξ. λέγομεν 7δτὰ ϑύ4110. τὸ- 
οθριῦ, αὐῷ 46 ΘΟΙΏΤΊΠΗΙ ΒΟ τη ΤΊΟΥΘ, ααοὸ γνοοϑαϊο ἀ801- 
Ῥϑηῦ, ἃριυγ; Ἰπαρθυθοίο ΤΟ Χχ Ῥούϊτι8 790 Ἰοοῦϑ οϑῦ, αἱ ΒΤ 
Ἠρίπδογῆστη βου λέγομεν Βουρβθγαμῦ; οἵ. οὐ ̓ ΒΟΙΌΠΙΘΡ ἴῃ 566- 
Ῥοάα. Κυϊῦ. Β10]. 1829 Ρ. 864. Ἡ..--- ἢ ἀόρατον εἶναι αἷ", εἶναι ἢ 
οὐχ ὁρατόν ἔς. --- 1790 αἰσϑήσεων αἷ, αἰσϑήσεως ἔς. -- 198 ὕρα 
δὲ Β ουπὶ αὗ. --- 80Β ψυχὴν α", ψυχὴ ἀξ, - πολυειδεῖ, καὶ ἀνοήτῳ 
αἷ, ἀνοήτῳ καὶ πολυειδεῖ Ὁ: Μίδ!Ιοτη οοάϊοθα αἰσϑητῷ ῬΙῸ ἀνοήτῳ 
τιοχα τ ὅν ργοὸ ὃ δὴ νεκρὸν οἴδττοηύ. Η. -- ἣ 85, ἦ 31', ἢ Ὁ ΠΣ: 
α", ὡς ἔς. --- 800 αἱ οπι. καὶ διαπνεῖσϑαι, απ) Οὕτη πδε ὉΡ 
ΘΠΊτηδ, δι ΟΟΥ̓ΡῚΙΒ ὑγϑηβ]ῦδ 6556 ἀρρδγθθῦ, αὖ ἴῃ ΟΧΟμ.. [πῃ Π]ΘΥΡῚΠΘ 
ἰαη Ἰοραπίαι, ΟἸΤΟΌΤΙΒΟΥΙΌΘΥΘ πο απθιίαν!. Η. -- 810 καὶ 
Ῥοβὺ ἀλλὰ 8.4. αἷ. π᾿ 8524 φαῖμεν Β Οα τη σ, φαμὲν Ἐς; αὖ ἂν 
ογϑϊπϑὺ δὰ ἐέναι, αὖ 108 οὐκ ἄν ποτέ φαμὲν ἐθελῆσαι. Η.--- 

ἢ ἸΌΥῚ Ῥυαθίου. Αὐρπϑὺ., αα] οἵ Βαθρθῦ. --- ἕκαστα α" Ῥτὸ ἑκάστη 
μρίβμιμο Βουμμᾶταγο γγ155. δ γηΐ. Ρ. 480. Η. -- δημοτικὴν καὶ 

» δημοτικήν τε καὶ ἔς. -- 820 ἔφη Ροϑῦ ἅπασιν ΟΙΏ. α". -- 
σώματι πράττοντες 001]. Αδύ., σώματι πλάττοντες α', σώματα 
πλάττοντες ἔς. --- 83Β ὧν αὐ, ὕσον. ἔς. ---ὄ.ἕ 855} καϑαρῶς εἰς 
Ἅιδου Β οὐτὰ α. --- 88 τ᾽ ροβὺ κόσμιοι 844. α' Β. --- ΤΌΘ. 
φαίνονται Ἡ γτο φασὶν 6Χ οοπ]θούαχδ, ΟἸ]} 5 το θ5 γα 161 1 
Τϊύβομθ]. ΤΠ η, Μυβ. ΤΥ Ρ. 489 οὐ ΑΌΠἢ. ρ. 80. ΒΕ ]θαβ νισύα ]5 
οδδδϑ ῬὨΙΠΟΒΟΡ 15 σα]ριβ ὑγ] 6 6 ππιβα δι 1ΘΟΊΤΗΤΙΒ ; 564 Ἰ0ΒΌΤΠΩ 
Τα ]θὰ5 566 1 ο]αθαθ σἱγύαϊθθ βιπηαίθογω (Ρ. 69 Β) ἰφηύατη 6886, 
αὐδργορίου φαένονται ῬΥΔΘΡΎΘΒΒΟ εἰσὴν ορρουεύαν. Η. Τδϑυϊθαὶ 
φασίν. --- 84Α μεταχειριξομένην α", μεταχειριξομένης ἔς. ΠΙσα 
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ΠΟἾ]ΘΠῚ ΠΌΡΟΥ ΓαγΒὰ5 Η, ΒΟΒτη ἀ 18 ὑαϊῦπ5 οοβϑῦ; ϑηΐτηδ οϑὺ (θα, 
ῬΒΠΟΒΟΡΪω ῬΘΏΘΙΟΡΘ, οὐ) ὰ8 ΟΡὰΒ Π0Ὲ ἀοθροῦ οοηὐτα αυδῃι Βυλυϑ 
᾿στ]ύστη Πθυῖ Ἰιρῶπαο, 08 111ὼ βοϊνουιῦ. Ἡ. --- 848Β οἴεται οὕτω 
δεῖν αἰ, οὕτως οἴεται δεν α", οἴεται δεῖν οὕτως ἔς. --- δὲ ροϑῦ ἐκ αἷ, 
δὴ ἕξ. --- 8410 λέγεσϑαι 911 οὐ Υ, λελέχϑαι ΒΞ Τ' τηδηϊθϑύα οοΥ- 
Ὑ ΕΚΗ͂Ν αὐδτη Χο. ἀποαὰθ τᾶ ρΡῸ πδθθὺ; οἵ. ΑΌΒ. Ῥ. 82, 
αὶ οἰΐδτα Ἰη θυ πού] Ομθτα, ϑύθρπδηὶ δ ἀβερυϊδηξο Β ΠΡ υχηῖο 
οοηΐτα 6085 ἀθἔθμπαϊὶ, αὰἱ τί ὑμῖν τὰ λεχϑέντα Ἰαπχθταπῦ. Η. --- 
84) διελϑεῖν αἷ, διεξελϑεῖν ἧς, αὐοα ρθῶ Οχοη. οογγθοίαγῶ 
ΒΒ οὔτ τοάάι, Η. -- ἂν ροβὺ ἕλτιον οομ]. Ηδιπαξ, --- 8548 
ἀνθρώπους γροδὺ ἄλλους ἱποϊαδ:ῦ Ἡ οὐτὰ Τὰν. -- 868 γ ̓ γοϑῦ 
ὁμόδουλος αἷ, τ᾽ ἔς. --- χείρω Η 6χ Θοῃ]. Ρ1Ὸ χεῖρον, ἀπ ὩΘΡῪΘ 
Οὐπὶ παρὰ τοῦ δεσπότου ἔχειν οοἵῦ; Ῥοξθσγδτη γὙϑ]Ὸ ϑὐϊδιῃ χεέρον᾽ 
ΒΟΙΊΌΘΥΘ. Ἡ, --- 5850 ἂν οἵ ΟἸΓΟΙΤΉΒΟΙΊΡΘΒΙ, ααἰῶ ἃ Οχομ. οὖ νὰ]ρ. 
ΘΟ] Ῥ]υγ. οοαᾷᾶ, διροϑύ; αὐδιηα θη ὩΘΡΟῪΘ ἉΘΒΙΔΘΥΑΓῚ ἔδ.0116 οοη- 
οθᾶο. Η. Πού! ἂν Και Ὁ, ΠῚ; οἵ, αυοὰ οϑῦ 1π 80 
Αυρυδύ. --- ἔγωγε α", ἐγώ τε ἢς,ς 860 ἢ λόγου ΟἸΏΠ65 ΠΥ] 
οὐ Ὗ ΒΕ, λόγου 5ῖπ6 ἢ Ηοιπαογῆο ϑαοίογθ Τὶ, αὐ]θὰ8 δαβυρυ]δηῦθ 
ϑύθ 10. Τοϑρομαὶ ΑΌΒΗ. φ. 88. Η. -- 806 διατέμῃ καὶ διαρρήξῃ 
ΕΠῸΥῚ Ῥυϑϑίθυ ἀπαιϊη Π, ααἱ ἢ καὶ Βογο1 ; αὖ Βάτϊατη ἀθΙθμἀδΥΌτ 
ΤΟΔῚ τϑοῦϊαθ οομ]πποῦ ΟἹ ΏδγεΘ ῥρδουομ ορροπαπύαν. Η. “--- 
868 ἀνάγκη] Ἡ οὐ Τατγ. ἀνάγκῃ. --- 86 ἔπειτα δὲ α" ὅ, ἔπειτα 
ΒΌΤ,, αὐἱὰ ροϑὺ πρῶτον μὲν ΡΙθυσιηα 6 δὲ αὐροϑῦ; ρούθϑὺ ὑδιθθῃ 
γ6] 5ο ῬΟΠΙ, πθάστη μοβὺ πρότερον, αυοᾶ ΠΟῚ Θαυτηθταῦ, 5θᾶ 
ῬΥΙΟΤΟ Ῥοβίθιου θὰ οΟΡρομπῖ. Η. --- 1018. τὸ σὲ αὖ ϑρᾶττον 
ἸΠΌΤῚ ΤΌΥΘ ΟἸηη68, ὃ σὲ Β5Τ' 6χ ϑύθρμθῃηι οὖ ΗΘ ΠΟΥ ΗΙ βοη θη 
586 ὩΘΟΘΒΒΘΙΘ, 51 ἀπιστίαν παρέχει βΒοααπηύαγ; 56 οὕὐτὰ Ῥϑαοὶ 
ἰαηύαμη οοαα. δααϊοθηῦ, παθὺ σϑῦρῶ 91Ὸ Β᾽οββθιαδῦθ ΒΩθΘΥῖ 
αὐϑη ῬΥΟΠΟΙΏΉΘΗ. τασξαν! ἐαῤία5. οὐδ. Η. ΘΟΥΙΡΒΙ ὃ οὐτἰ ΠΕ Τὶ 
Δυρ. οὐ ΟΘΠΟΘ]]0Β. ΥΘΙΊΟΥΪ. --- 857 Α γε ροβὺ ἐπειδὴ οἵα. αἷδ. -- 
851Β ἔστι που σῶς Ἡ οχ οομη]. ΕὈΥΒΙΘΙΙ ΡΙῸ ἴσως, αὐοα νἱπὶ 
1ΤΩΘΡΊΠΙΒ5. ΤΉ]ΒΘΥΘ 1] ΠηρῚὺ. Η, Ῥοϑυαι ἔσως. -- 8710 ταύτην 
αηΐθ οἶμαι οι. α΄. --- 884 ἢ δηΐθ ἃ σὺ λέγεις ἀ6]6 71 οὕπηῃ 
ΘΟΒ]ΘΙθυτηθοῃθγο. - 5880 αὐτὰ ροβύ πράγματα ΟΙΏ. αἷῦ. --- 89Β 
ταύτας Ῥοϑβὺ καλὰς οι. α΄. --- 890 διαφεύγοι α΄, διαφύγοι ἕς. 
--- οὐδ᾽ ὁ ἸΙΌΥῚ ὑδηθαϊη ΠΟ ΟἸΊΠΘΒ, οὐδ᾽ ᾿Ηραλλ. Ἢ, αὐοᾶ ἢδ60 
ΒΟΙΘΙΏΏΪΒ ῬΓΟΥΘΙΌΙ ἴοττηδ ϑϑῦ, οἱ, Ζομον. Υ͂ 49. Η. -- 890 
μισόλογον ΒΟΥΡΒ1 ῬτῸ μισολόγοι, αὐοα ΠΟ ΤηΘΡῚΒ ΤΟΥ ρούογαῦ 
ααδηη 81101 φιλολόγος; ἂθ αῦο γἱᾶ. Βομηθιᾶθυ. δα τϑρ. ὑ. ΠῚ 
Ῥ. 156. Η. --- 895) ἤσϑησαι σὺ α΄, ἤσϑησαι οὔπω ς. Εογΐδϑϑθ 
Ῥοϑὺ σὺ οὐϊδπι πῶ αὐ άοπᾶστι οϑὺ. Ἡ. --- 908 εἰσὶ Ῥοβὺ ἀνθρώποις 
ὍΤΠ: αὖ, -- 90 τοιούτοις τισὶ ΒΗ͂ οἷα Ῥαῖ. 6. -- Τρ. 
τοὺς λόγους ΟἸΤΟΌΠΙΒΟΥΤΡΒΙ αὖ οἹ]οβθθιιῶ, αὐαοὦ Οχομ. ΤΠΘΙΡῸ 
ἀθυάθση οχμιροὺ. Η. τοὺς λόγους ΟἿ. αἷ. - 914 δόξῃ α᾽, 
δόξει ὃς. --- ΤΌΙἄΘΙη εὐ μὴ εἰ Η γντο εἰ μὴ εἴη, αὐαοα γοΥθυχῃ 1 
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μδο ἔουτααϊα σα]ᾶθ Ἰαπριιθῦ; τηθῶθ Ἰθούοη] ἴῃ ΘΘΠΊΪΠΟ ἸΟ00 16}. 
1Π 4118} οὐΐδιη οοἀᾶ. ἔανοπύὺ. Η. Ῥ]αύομὶ γθᾶαϊαὶϊ εἴη. --- δόξῃ 
αἰ, δόξει ἔς. --- 91Β ἐγὼ ἀηΐθ λέγω οἵη. 110Υ] ΟἸΠ685 ἴθυθ. -- 
918 παρεσκ. δὴ α'", μὲν δὴ Υ ΒΞ Τ' αὐοα Οχοῃ. βϑουσπάθ ἀθυηαχη 
τηδπι5 παροὺ. Η. --- 910 εὐλαβούμενοι οτὰ. αἷ. --- ἐμαυτὸν αἱ, 
ἑαυτὸν ἔς. --- 9183: ποὺ ροβὺ ἄλλοϑι οἵα. αἷῦ. -- Ε 9.24 τούτου 
ἄλλα αἱ, τούτου ἄλλο ἔς. --- δόξαι Ἡ οὐτὰ Υ ΒΒ, δοξάσαι 7 οὰχὰ 
α: αὖ ργδθοθάθῃβ δόξειεν διηὐ! τη ΘΥΤΌΥΘΙΩ ἀγραϊύ. Η. Ἠθβυθαϊ 
δοξάσαι. --- 92 Β γὲ ρΡοϑβὺ εἶδος α΄, τὲ ἔς. --- 9210 αὐτὴ ΒΟΥΡΒΙ 
46 ΜυδρἹ οοπ]., 1ῸΥῚ αὐτῆς. --- 9588 γϑγοοδυ! σα]. οὖ οοαά, 
Ἰοοϊϊοπθιῃ μᾶλλον ἑτέραν ἑτέρας ψυχῆς, αὐδι ἀοἴθμα] ΑΌΠΗ. ὑ. 
84; ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς οὐτὰ Ηθυβάϊο ΒΞ 1, π181 αὐοὰᾶ 
δία. τθοὺθ μᾶλλον ποι βυβύμ!ὑ; οἵ, Βοτησηθυ 1. ο. Ρ. 868. Η. [᾿- 
οἰαβδὶ μᾶλλον οὕὐτη Β οὐ Ηθυβάϊο. --- 950 ϑεμένων αἱ, τιϑεμένων 
ὙΒ5Τ; οὖ δουιβῦϊ γὙἱβ ἔαῦθαγἹ δχϑοῦϊ 511η1115 ὈΘη6. οοηγθηϊῦ Γαι 0 
φήσει. Η. --- 950) ἁρμονέας ΟΘΠ661118 ΟἸΤΟΌΤΗΒΟΙΡΒ1 δαοίοτα Κὶ.. 
ΒΟΒτηΙ ἀϊο. --- μήτε μᾶλλον μήτε ἧττον ΗἩ οχΧ δ 4110. 601]. αὐδ ΠΥ 18 
δ.Ὁ ἴρ80 ἀθροβιίω ργὸ μηδὲ --- μηδέ, αποα ποὴ ΔΙ ὈΙΓῸΥ 6χ βθαα. οὐδὲ 
δὴ μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἀοίοηα!] ρΡοβ56: 1110 ϑῃΐση Ῥυϊαβ οὐδὲ οϑύ 
δἴϊδτα ΠΟ, αὐοα ὃ ποβύχο 000 816 η1π8 οϑύ. Η. --- 9:8 πάϑεσιν]) 
παϑήμασιν οὐτὰ α" Β. --- 940 πρόσϑεν] ἔμπροσϑεν α"δὃ. --- φησὶ] 
φήσει ΚΞ ΒΚΚ.; αὖ φησὶ Θοἄθηι 1016 αὰαο φαμὲν αϊούπμη οϑὺ. Η. 
- 94,18 παϑῶν)] παϑημάτων αὉ. --- 954Α4 ὅτι ἠπόρει ΒΟΥΡ51 οὕτα 
Ἡδὶπᾶ., 1ὈΥ1 ὅτε. --- ΘΒ μὲν ροβϑὺ πάνυ 84. α΄. --- ἡμῶν] 
ἡμῖν Β αὐτὰ Ῥᾶγ. 1,, αὐαἷῷ ἡμῶν δὰ τὸν μέλλοντα λέγεσϑ'αι τη] η 8 
αρύστη οϑῦ; οὖ νἱὰθ π [01}1 λέγεσθαι ορογίθεαῦ, Ῥγδθβϑθυ 1 ΟἿΠῚ 
οοὐά, α᾽ὖ Ἰοούϊο ἔσεσϑαι Ἰτηὐογροϊύουβ 5101 τ οομδυ 1556. αα1- 
ἄρτια οβίθπαεν. Η. Βοβϑύϊαι λέγεσθαι. --- 95 ὅτι ἀπίθ ἦν ἔτι 
οἵα. αἷῦ. --- 900 ταῦτα γροϑὺ καὶ οπι. οἷ. --- 960 ὦὥμην γὰρ Η 
Οὕτη αἷ ΟἸΏ1580 ἔγωγε, αποα Γ΄ Βαρταβουιρύστη ὑϑηύαση παρθῦ; 1η- 
ἀΙάθτηατιθ τοχ γϑϑῦ. σα]ρ, προσϑεῖναν οὐ δύο γενέσϑαι Ῥτὸ προσ- 
εἶναι οὐ δυοῖν. αὐαοα Β51Τ' 6χ γϑύϑθσύθ οουγϑοίασδ γϑοθρουαηῦ; οὖ 
ποβίγατη ἀθίθπμαιϊῦ βθαὰ. προσετέϑη οὗ 1018 πρόσϑεσις, παααθ 
δίπηχυ δα ὑπερέχειν, τῶ. δα δι θοοαθηΐθιῃ 1ηΠηϊγαμ δέκα 500- 
Ἰθούστη 6586 ἀθθοὺ. Ἡ. -- 9710 χοσμεῖν ΟἸΤΟΙΙΏΒΟΥΊΡΒΙ πὖ Οὐ]ΟΒΌΙη 
οὐδθατηααθ 6Χχ ργῶγϑ οομϑίυ πού 6, ααϑγη [8]]6γοὺ καὶ θηΐθ ἕκαστον 
οὐτῶτη ΒΙΟΊΠΟΔΥΘ ῬΟΒΒ6, Π1351 ρυϑθϑύοῦ πάντα καὶ ἕκαστον ΠΡ ΘΥΘ 
αὖ πᾶσαί τε καὶ ἑκάστη Τποδοῦ. 146). Η. Οδη661105 βαβύα]!. --- 
τῶν αὐῖρ ἄλλων οτη. αἷ. --- 91) αὐτοῦ ἐκείνου α΄, αὑτοῦ 50] 
ΥΒΒΤ, βοῆβα θοάθηῃ, αὖ δἱθσϑηΐον ἐκεῖνος ῬγῸ γϑῆθχίγο ροηαγ, 
ὉΌῚ ῬΘΟΌΠ]ΔΙΒ. 5. ]ΘΟὐ Ὑἱ8 ὉΠίγθυβο ϑθηὐϊθηθδθ ῬοΟμαΘΙῚ οδα!ῦ; 
οὗ, Τιγϑῖαβ δᾶγ. Α]ο. Π| 11: ὧν οἵ νόμοι --- οὐδένα κυριώτερον 
ἐκείνων ἀποδεικνύουσι, ἈΌῚ τοοῖα ΕὈΘΥύβο 5. ΟΌβθυν. οὐἹῦ. Ρ. 10 
Αὐροῦ] οοη]. ἑαυτῶν το͵]θοῖϊῦ, ρ᾽υσααθθ ἀρυᾷ ἨΗδ]α. δᾶ ΡΙαυῦ. 
ΤΊχη0]. Ρ. 818. Η. -- 9588 ἐλπίδος ὦ ἑταῖρε Η οὐπὰ αἴ, ὦ ἕτ. 

ῬΙΑΤΟῚ Ρ 
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ἐλπ. Υ Β517. --- Θ9Α καὶ ταῦτα α, καὶ ταύτῃ ὙΒΗΤ, απδηηα δ τη. 
εἰ φθυατη Ῥ]αυἸηογ τη ΟΟαα. Ἰϑοδίοπθιη 7άτα ΗδίπΔονῆ 5 1Ρ8θα 6 
ΟἸττ δ α}}0. ργορανῦ; ἀδύϊγο αἱρέσει. 88. 015 τθϑροηαθὺ ργαθοθ θη 8 
διὰ ταῦτα, αὖ τῆοχ 101 .Α μεγέϑει καὶ διὰ τοῦτο μεῖζον, ὯΘΟ ὨΪ51 
ἀθοΙ στ Πα] οδιδδ Ραγθημθίϊοθ φα]οιαν καὶ ταῦτα νῷ πράττω. 
Η. --- ἂν ροβὺ πολλὴ οἴη. α᾽ἡ, ροβὺ ῥᾳϑυμία δάᾷ, αϑ, --οὐτοῖδι 
σκότει οὐτὰ Β 5 ἴῃ σκότῳ Ἰηαδαγ8 πο], αὐ αὐγδιηα τι ΤΟΥΤΩ ΔΩ. 
ῬΓΟΌδΙα 6886 ἴρ856 ϑ'ύα 0. ἀρπουῖ, Ῥοβἐβυ]ουθιμ 6 οοαᾷα. αὐ ἰδπ- 
ὕστη φυϑθοθηῦ; οὗ, Βομηθίαου δᾶ ΤΘΙΡ. ΠῚ ῥ. 29. Η. ---ἸΤΟΘᾺ 
ἁπάντων τῶν ὄντων δι οὕὑτὰ 1, ἁπάντων ὄντων α4, ἁπάντων ἕξ. 
-- 1008 τὲ ροβὺ αἰτίαν δαὰ. α Β. --- Τ00}) ἣ χρῶμα αἷ, ἢ ὅτι χρ. 
ΥΒ5Τ, ααοα Οχοη. ααοαπθ βοοσπᾶς τηϑητι5 Φααταϊῦ; βΒθα ΒΌΠΗ- 
οἷὐ Ῥαχ οϊρίαπι ἔχον δ ὀαιβθ γα Ἱπα]οδηάδῃη, αὖ 1090 ἐν μέσῳ 
ὃν ῬῖῸ ὅτι --- ἐστί, τηοχαὰθ τοῦδ᾽ ἕνεκα βουλόμενος ῬΙῸ ὅτι 
βούλεται. Ἡ. -- ΙΔ. γοϑθϊαϊ] προσγενομένη, οἱ Τ' οχΧ τ 
60η]. προσαγορευομένη Βυϊδοθργαηῦ; νιθαση 51 αποα Ββαδοδβῦ, 
αἰ ογαίχο εἴτε Ἰοὐθὺ, οἵ, ΑΌΒΗ. Ρ. 81. Η. ΟἸΓΟΌΤΩΒΟΥΤΡΒΙ εἴτε ἀπίο 
ὕπῃ οὐτὴ Θδθμηϊο. --- 100 Ἡ γίγνεται Ῥοϑβὺ τὰ καλὰ οχὰ, αὐ. -- 
1014 μὲν ροβὺ ὅτι τὸ δ48. Β οὕτὰ αἢ. --- 1010) τὴν ἑαυτοῦ αἱ 
ῬΙΓῸ σαυτοῦ, αὐοα οογγθούουι ἀΘΌΘΥΙ 1056 Οχοη. δυριυμῦ. Η. --- 
1020 ΟἸΤΟΌΙΊΒΟΥΙΡΒῚ ὑπερέχων οὑπ]  ΟΘΡΘΘΙΠΟ ἴῃ ῥτϑθῖ, ΤΌΣΊΟ. 
ὑ. ΧΥΤΙ Ρ. 10. Η. Ῥ]δΐοῃι τϑάαϊαὶ. --- Βοϑῦθαι τὸ δηΐθ μέγε- 
ὅὃος ἴῃ ὃ οἵγ. οὗ ἃ 51 οὑπὶ ΒΟΒ]ΘΊΘΥτη. ΘΧΟΓΌΒΤΙΙΩ, αυΐδ ὩΌΠΟ 
οὐϊδιη Ῥυ]ὰ8 μεγέϑει αΥίϊο. Ποθοὺ, ααθπι 111 δὰ ὑπερέχειν τοῦύ- 
δαϊονθηῦ. Η. -- 1080 ὄμμτ- πρὸς α', εἰς ὙΒΒ5Ύ, -Ξ ὦ κέβης 
ἔφη α΄, ἔφη ὦ κεβης ἔς. --- ΒΗ5Τ ἸΏΟΣ ̓οὐδ᾽ αὖ. ἀπ4θ νἱχ ΔΙ ΌΙ- 
ΤΥῸΥ ΟΥ̓ Β οποτα ἐκ τνῆς ἐ 1ΠΟΙΌΘΓΘ. οἷ τα] θαι 8.111 οὔθυπιηῦ ὁ 
δ᾽ αὖ, Ὁη66 Ἰηβογύα Πρ ὕ]0}8 Βθχοθηΐ85. ἃ 1ΠΌΤΆΥῚ1Β ΟΤἸΩΪ588, ἐροὶ 
ὃ ὃ. οὐκ αὖ. Ἡ. Βορθξαϊ οὐδ᾽ αὖ. --- 1088} τοῦ αὐτοῦ α οὐ ΝΒ, 
τοῦ ἑαυτοῦ Τ᾿; οὖ 411ὼ οὐσθῶ οϑὺ βθαπθηθη, ὉΌῚ μετὰ τοῦ 
ἑαυτοῦ ὀνόματος 46 5ΡΘΟο16 αϊοιθαν, αἀ8ὸ ᾿Υϑθῦου ΒΌ]Ω. ΒΘΠΊΡΘΥ 
ΘὕΙΘΙη ΟΘΠΘΙΙΒ ΠΟΙΏΊΘΗ Θαβοϊδοιῦ; ππηὺ 6 οθηθυθ δρια, αποα 
1άθιη ποθ οὗ ἀρβαμῃ ΒΘΙΏΡΘΙ ρσουὺ οὖ ΟΌΠῚ ΒΡΘΟΙΘ οοτητηπηϊοεῦ. 
Η. -- - 1040) αὐτῷ ὃ Τ' Βυθ]αύυμη Ῥτορύθυ ΘΟ] ΠῚ ΘΟΠΒΘΗΒΌΤΗΩ 
τοϑυιθαι, το [δῖηθη βαθ]αύαπι δάα 15. οὔ 661]15 ΘΟΏΟΘΒΒΙ. Η, 
Ἐοὐϊπυϊ αὐτῷ οὕτὴ αὖ οὔ ΟὍΠῚ Ο. Βοβιηταςϊο δεῖ ΒΟΙΡΒΙ Ῥ1Ὸ ἀεί. 
-- 104} ποὴ ὑμπθου τὸ ἐναντίον, αυοα ἤατα Βδκ. 1ηϑι]θχιὺ 
ΒΘΗΒΌΤΙΗ ῬΘυυθυΐθο, αΑἋἹ αὐτὸ δὰ τινὶ ῬούπιΒ ΤΘΙΘΥΥῚ ροδβύα!οῦ. Ἡ.᾿ 
Βοβεϊθαϊ τὸ ἐναντίον. --- 106 Α οὐκ διηΐθ ἐναντίον δα. ΚοΘΒΙ]ΘΓαΒ. 

- δὴ γῬοβῦ οὐδὲ οι. α΄. --- 106Β ἐν τῷ σώματι οὰπὶ ΟΘΟΘΙΪΠΟ 
ι 6. Ῥ. 11 ΟἸΓΟΌΤΒΟΓΙΡΒῚ, ΑἸΘΙΠΟἸΙΘΤΩ Πα78 1η Ἰοοῦτη ]1πα ΒαὉ- 
ΒΌΠ0 1 ἴδ 6116 Ῥα αν, Ἡ. ΟἸΤΟυΤΒΟΥΙΡΒῚ ἐν τῷ οὐτὰ ΐθρμδῃο. --- 
106) ἡ δοΐθ ψυχὴ οπι. αἴ8. -- 1068 τὸ δηΐθ πῦρ οἵα. α΄. -- 
106Β ροβὺ ἀνθρώπων 844. τέ γε α᾽8, τε ὃ, γε ἕς. -- ἸΟΘῚ ἢ 
Ῥοϑὺ ψυχὴ οἵη. αὖ. --- 101. ἔτι ροβὺ ἔχω ΟΠ. τ: -- τότ 

οὐ ἀχνὰ... πὸ ῳ{αὰς 

Δ, νκ.: «ὦ 9. των ναδδν 



τον τῷ» 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΠΙΒ ΟΕΒΙΤΙΟΌΞ. ΧΙΧ 

αὐτῶν Η Ρτο αὑτῶν κακίας. -- 108} τῆς διΐθ γῆς οἵη. αἷ. --- 
οὖν ἂν αἷ, ἂν οὖν ἔς. --- 1090 τὸ δὲ δεινότατον Ἀ1Ὸ τὸ δ᾽ 
εἶναι ταὐτὸν 6Χ Ῥγδθοϊασε, ΒΕΔΓΘΥῚ ΘΟΠ]. ΒΟΙΊΌΘΥΘ ποη ἀπ 1δγ]. 
Ἡ. Οὐοπήθοϊαχδιη ποῖ ΔΟΊΏ181. --- 1104 ἡ δῃίο γῆ δα. αἴ. --- 
110 Β ποῦ βοίυτη καλὸν 564 καλὸν καὶ ΟοΕ.Π061115 ᾿ηο]πᾶογο α606- 
Ῥδτα, πθηο ΘΗΪΠ ὈΥΊβοδτη 84 αὐ δη ΘΗ ΤΟΥ δ 6556 1661} αα] 
1π θυ οὐ] οπθιὴ οοαγρτηῦ ΟΧΟΙ. ΤΩ ΔΥΓΡῸ ΟἸΠῚ 8.1115 ῬΘΥΥ {15 ἀοοθῦ:; 
Ῥϑύρθγδτη ΥΒΦΤ' καὶ βΒυθ]αῖο καλὸν δὰ μῦϑον τούψαϊογαπῦ. Ἠ. 
καλὸν οταη. οἷ, καὶ ἀπΐθ ἄξιον δαα. αὐ. -- 110} καὶ δύο ἀργύρῳ 
α᾽δ, τε καὶ ἕς. --- 111 πολλαχοῦ α΄5, πανταχοῦ ἔς. --- τε καὶ 
γνοβὺ ὕδωρ α΄“, καὶ ἔς. --- 1118 αὐτῆς α, αὐτοῖς ἕς. --- φρονήσει) 
ὀὁσφρήσει Παΐ᾿ οὐ Η οὐχὶ Απριβύ. --- ἄλση ὦ, οα] ποῃ οὐδ, ΟὉ 
Ἠαξ αὐτὰ ὃ ἕδη ϑυϊνδυι ποτοῦ; ᾿ἸΟΥΒΤη ΘΗ]ΤῊ 51) 1] ΟΥ̓ δ, ἙΠΘΟΥΙΊΙΠΊ, 
ὉῚ 1051 Ἃ11 οογᾶτη νϑυβαηύαν ΤΊ 6ΙῚ οἹοβθῶ, ααῶ' ἩΘΙΠαοΥ 5 
ἀποῦαβ οϑὺ, 51 τηϑιχῖτηθ ποδί ἸΟΟΌΙΩ ῬΘβθθχ!ῦ, δια Πα πδτη, ὑδηύαμη 
᾿ϑούϊο 8 γατιδἑαίθια ἃγρυὺ. Η. --- 1118 ἐκείνους Ῥτὸ ἑκάστους 
τοὺς τόπους Ἡ 6Χ ΟΟΠ]. Βθβυδαι ἑκάστους. Ὁ.  ΠΡῚ5: ὁρμῆσαν 
οἵη. αἷδ. --- 112} ἄναντες γάρ πῶς 601]. Η οχ αὐ γϑβϑυριο πρός, 
αὐοα βεαύππιβ οϑὺ 1θηΙου τητδυ] ᾿αὔδηη ΟΌΠῚ ΥΒΒ5Τ ργουϑὰβ πθρ- 
ποι. Ἡ. Οτη181 πως. --- 1188 τῇ γῇ αὐϑτηνῖβ α6 τηὐουρυθύθιηθηϊο 
βιιβρθούαση ἔϑιηθη ῬὈΙΌΡύΘΥ οοαα. ΘΟΠΒΘΗΒΌΤΙΗ [0111 αὕτη 1 ΠΟῚ 
αἀροοθαῦύ. Η. ΟδΠ661108 Βαβύα]1. - ἐπονομάξουσιν] ἔτι ὀνομάξουσιν 
α΄. τ--- 118 Ο Ὀ5 ρτὸ ἐναντίως οὐτὰ α' ἐναντίος βογναμάπτη ουϑί, 
αὐδηηαπδτη Πογατη 0810. ααοααθ ῬΥΤᾺΒ ὑδη αιη τηπίωνιῦὺ; α]1ὰ 
γαθο οϑὺ 1 ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ οαρ1{15 ἐναντίως ῥέοντος ᾿Ἀχέροντος, 4] 
ποη Οσουγτῦ Οοθδηο, 564 αἸ ΘΥΒῸΒ οἴυϊν. Η. --- 1140 ἐπὶ γῆς 
Υ͂ οὐπιὶ ομηπίρτβ ΡΙαξοπίβ 1 γ15, ἐπὶ τῆς γῆς ΒΞ Τ' οὐτὰ ΕΠΒΘΌΙΟ, 
Τηθοαοτγοῖο, ϑίοραθο, απὸ ΕΝ Ῥουβριοα θυ γη8 618 αὐδηι 
Πάρια βθοαξοῦ 6580. οΥΘα 0116 δϑὲ. Η. -- 1140 τοιαῦτα α΄, ταῦτα ἧΞ 
Ε-" μοὶ δοκεῖ α, ἐμοὶ δοκεῖ ἧς. - - 114} αὐτῆς κόσμῳ Η Ῥιὸ 
αὑτῆς. --- 1180 ἔφη Ροϑὺ οὐ πείϑω οτα. α΄. --- ὁ αιΐθ σωκχράτης 
Ομ. α᾽ϑ. - 1168 ἐκείναις ΟἸΓΟΌΤΗΒΟΙΌ5Ι, ααἰῷ ἴῃ οοαά. οοτίδ 
5646 οατγοὺ ϑοογδύθιπ τιθ ΠΟῚ. ΟἿ ΤΠ] 1ΘΥῚ Ότι5 ὑαιιύτιτη 564 ΘΌΙΘ τη 
οὕτη 1115 ΘΟ]]Οα 1 ΡΥ ογαὺ. Η. Βϑνυοοῦτνὶ ἐκείναις. --- ἄττα ροϑῦ 
πολλὰ οἵα. α΄. --- 1160 οὔὐτη Ρ]θηβαιθ οοαᾶ. γϑγοθανι σνυ]σ. 
ὕπερ ἄλλων γτο τῶν ἄλλων, αποα 115 ἀδορούαπι, ααἱ Βοογεύ5 Ἰθαα θὲ 
οὕπη αἀὐοα δ Ὁ}110 ΘΟΙΠΙΠΠ]ΟΔΥΊ πΟ]]θηὐ. Η. τῶν δα. Β οὐ α. 
- οὖν ροβϑὺ νῦν οὐ. α᾽ὃ. --- 1108} Η Τ' κερδανεῖν οὐτὰ 315. --- 
111. πιϑοῦ α΄, πείϑου ἔς. -- ΊἸΙΒΑ ρῥυησβ ροβϑὺ οὕτως ἡμῖν 
Θ6]ΘΟΙ αὐτοῖς, Οὐ}15 ΠΟΙ ΟΧΙστιδ, Υ18 οϑῦ: ΠΟΒΟΤΙΒ. ΠῸΒ. ΟΟΌ]15 1η- 
ΒΡΙΟΘΥΘ 705810. Η. αὐτοῖς «αα. ὃ. 

Αα Οταύσ!ασα οο]] οὔ] σαπῦ Ὠ1 ΠΠΡΥῚ 1. ᾧ Οαφιβέογατο οὐ Βομθησίο 
ΟΧΟΙΊΘΗΒ15 (9), 2. ἃ ΒΘΚΊΤοσΟ οὖ βομϑησίο γοθοδπιβ 22 (41), 
Μεποίαβ 8 (24), Ὕρη. 184 (5), ει. 185 (ΠῚ), Ῥδυ ΒΘ 515 1808 (Β), 
8. ἃ ΒΘΚΚΟΙῸ ΟὐΟἸΒ]πθηβ 16ὅ (ΓΤ), ,ϑη. 189 (Σὺ, νιμᾶοθμο- 

ΠΩ 



ΧΧ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌΣΚ ΟΕΙΤΙΟΌΝ. 

ὨΘΏ 515 21 (Υ), ῬαυΊΒ1 6815 1809 (0), Ῥαν. 1811 (Ε), Ῥαγ, 1812 (1), 
Ῥαγ. 1818 (6), Ῥαγ. 1814 (ΠΗ), Ῥαν. 1816 (7), Ῥαγ, 3992 (Χ), γαίϊ- 
ΟαΠμα5 89 (), γαῦ. 896 (2), 4. ἃ ΒΥδποῖβοο 46 Εαγῖα ΕἸΟΥΘη- 
ὮΠΒ ὅ9 1 (4), ΕἾοΥ. 8ὅ 6 (Ὁ), ΕἾον. 8ὅ 9 (ὁ), ΕἾοΥ. 86 14 (ἃ), 
ΕἼον. 2196 (1), ὅ. ἃ Οτθυζοσο Παγιηβίμαϊπαβ (09) οὐ Ῥα]α 8 
(Ρθὺ, 6. ἂὴ 4“. α. ϑΒομμοίάοσο Ουάϊδηυβ (64), 7. ὦ Βαάορῃο 
Ζιυθαγ!Θη518 (Ζ7), 8. ἃ βομδησίο γοϑηθίαβ ἃΡρ. οἷἶδ8β8. 4 1 (), 
9. ἃ ῬΘΙΡΘυβΟ γοπθίαβ 10298 (τ). 

Ἠογυτὰ ΠΙΡγούατη αὐδθ δἰ πρϑοθβδιυααο, ποὺ Θορποϑοῖ Σ 
βὑθιηγηδίθ: 

στὸ 
α 

-------.ἕ -- -ὐ---- ὁ ποοὔἠυ-- .0τ-τοὸ.ο.ν»ἍΞὦ-ὦὦἅὕν -.--- ΄“Ἕἶ“ἝὙ “Θα.-ς.: ς.ςΞ.-». 

ἩἙΠ4ὰ ταῦ ΥΣΞ ΙΒΕΕΉΗ αἴ Ὁ 441 
| | Ι | 
Ζ σ 6 

Ὑδι 

Οταῦ. 888. ἀνακοινωσώμεϑα α, ἀνακοινώσωμεν ς. --- αὐτῶν 
φΓ, αὑτῶν ς. Αὐ οϑὺ Ιρϑούασι ᾿ηραδ, πο βαῶ; οἵ, δὰ Ῥῃδθά. 
084. Η. -- 8888 εἰ αὐτῷ Κρατύλος τῇ ἀληϑείᾳ ὄνομα ὃ, εἰ 
αὐτῷ πότερον Κρατ. τῇ ἀληϑείᾳ ὄνομά ἔστιν ἢ οὔ α. --- αὑτῷ γε 
τοῦτο ὄνομα εἶναι δα απὺ [Ἀγ1|186 ἃ ἀθύθυϊοσθα οὖ ϑ Π| ἴῃ τηδτρ, 
Τοτάδῃ. 46 οοἄ. Ρ. 618. --- ἐγὼ ροϑὺ ἔφην οτι. ὃ. --- 8840 ἑκάστοτε 
φῬοβὺ ἀποτυγχάνειν οτη. ὃ. --- 384) οὐδὲν ἧττον --- κειμένου οτη. ὃ. 
ΝΙΒ1] το] πάσπτη ουῦ, τηοᾶο ᾿ηβουΐῳ τηθοῦμι ροϑὺ ὥσπερ Ῥᾶγῦ. εἰ 
γοῦρῶ οὐδὲν ἧττον -- κειμένου, αὐδ οὐυποῦδ, ΒΘΚΚΘΥΙΒ 5Θο] 51, 
Θα ΒΘΥΥΟΙΌΙΩ ΘΟΙΙΡ ΘΙ] ΟΠ θυ γϑύψα]!  Υ15; δϑᾶθυηατιθ τηοχ ᾿πῴο]θγἃ- 
ὌΠ ΘΙ ν. ἐϑισάντων ροβὺ ἔϑει τορθυ θα βθηδν ραὐϊθῦαν τϑοὶ- 
Ῥίθηᾶω νϑύπδίω 1θούϊομθ ἃ Βοῃο]αβύδ βουναΐω μεϑιστάντων, αὐοᾶ 
γϑυρυτη δγούθ οὔτ μετατιϑέμεϑα οομϑοτοῦ: αὖ 51 ΒΘΥΥΟΥΠΙΩ 
ΠΟΒΙΥΟΥΠΙΤΩ ΠΟΙΉΪηδ ῬΙῸ [101Ὁπ τηπὐδτητβ, ταααθαση ἤΟΟ ΠΟΙΉΘΗ. 
ὨΟῊ ΤῊΪΠτ8 τοῦθ αὐδ) ῬΥΪῸΒ ἹΠΩΡΟΒΙθΌη 1261 Δ. ὈΙΓΟΥ; ΠΘΟῸΘ 
Θηΐτα ἡϑύὔθαγδ, Ὁ]11 ΠΟΥ ΠῚ ποτηθη 1ηαηύατα 6886, 568 1606 οὖ ΤΟΥ 
ΘΟΥΆΤη, ααἱ τηπύετιηῦ πυαῤαύΐοαπο αὐφηύαγν. Ἡ. θα οοηΐ. Φογάϑῃ. 
Ῥ. 618. --- 385) ὃ αὖ σύ Ἠϊγβομρ'., ὃ ἂν σύ 1101]. --- ἰδίᾳ ἐπὶ ὃ, 
ἰδίᾳ ἑκάσταις ἐνίοις (Βαζίπι. ἐνίοτ᾽) ἐπί. Φοτάδη. Ρ. 620. --- 8864 
εἶναι ροϑὺ πράγματα οτη. ὃ. --- τοιαῦτα δὲ σοί ὃ. --- 38868Β ἄν- 
ϑρωποι ροϑβὺ εἶναι οτη. ὃ. --- 3868 ἐστὶν ροδὺ οἷόν τε οὖν οτη. ὅ. 



ΟΟΜΜΈΝΤΑΚΒΙΤΙΚ ΟΕΚΒΙΤΙΟΌΝ. ΧΧΙ 

- 5800 τῶν ὄντων ἐστὶ γῬοϑβὺ ἕκαστον οἵη. ὃ. δογάδῃ, .Ρ. 621. 
- 8868) ἔχειν Ῥοϑβύ ὦ Σώκρατες, οὕτω οτη. ὃ. --- καὶ αὗται Ὀ18 
Ἠδιπαΐ,, καὶ αὐταὶ ΣΝ Ηργτα. φαύθῃι εἰ οὐ καὶ αὐταί τ ὐμηἹῦ: 
ὙΘΒροπβατη Θηΐτη καὶ αὗται ἴδ Θσροδμά μι οϑῦ, οὖ αὗται Ἰοουτα 
βυιδύ. αἵ πράξεις ἐθηθαῦ, καὶ ᾿ρβᾶτη σἱμπὶ δηΐθο. καὶ αὐταὶ γτορθοίαῦ, 
αυοὰ αὖ Ἰοὺ οὐ 1056 ΡῬΙῸ Θοὐϊθδγ ἀϑαγρδίαν. - 8810 πρᾶξίς 
τις ἦν Ἰἰθτ], Η τις οἵη. --- 8880 καλῶς ροβὺ ὀνόματι ἃ ΟΟΥ̓ΠΔΙΟ 
δα͵θούατη 6]6061, αυΐὰ ΠΟῺ ἀ1Π01]11π|85 ΒαρρΙ θέαν, αὐαδτὴ ῬΠδΘα. 98.Α. 
ἃ ποιεῖ ροβὺ ποιεῖν, αποα γϑοΐθ τοϊγαξαι ΗδΙπα. Θ] Ια πιθτη οἰ ρϑη- 
ΟἸΒΒΊΤηΟ ΒΟΙΙΡΟΟΥΙ ΟὈὐσα θυ σνό]α]886. Η. Βθύϊηα καλῶς Οὕγ 
ΟΟ18]. ΓΟ -- 8881}. Ι͂Ὡ ὙΘΒΡΟΏΒΟ τοϑυϊα! ὁ τὴν τέχνην ἔχων. 
Η. Ῥρ]ονὶ ἔχων. ΒΟΒδΏΖ, δύυα, Ρ. ὅτ. --- εἶναι Ῥοϑὺ δοκεῖ σοι 
οἵη. ὃ. -- 588 Εὶ ἐστὶν ροβὲ ϑέσϑαι οτα. ὃ. - 8894 ἐν δηΐθ 
ἀνθρώποις οἵη. ὃ. --- 8890 εἰς ξύλον ἸΙΌΥῚ ρτγδθίου αυᾶ., αὐ] 
εἰς τὸ ξύλον μερού. --- 8890 ἀμφιγνοεῖν ῬΘΙΡΘΙΒ, ῬΆΠΟΙ. ΧΧΎΙ 
Ῥ 196, ἀγνοεῖν 1ιῦτι. --- 85908Β χρησάμενος ὁ ὑφάντης ὃ. χρη- 
σάμενος ὑφάντης α. --- 892Β κατ᾽ ἐμὲ καὶ σὲ 5116 τὲ ἴῃ ἃ 86- 
Ἴθοῖο, αὐοα οοπ]αποίδιη αὐγσβαθ ΟΡΘΥΔΙη, ΠΟῚ ΒΙΠΡΊ ΠΟΙ 
ἑαουϊαΐδτη πούεγθῦ; σϑυ ἢ ΟἸΠΠ65 Πορθηὐ 4898. Η. --- 892 Εἰ 
γοῖρῶ τί δή ποτε -- μὰ “ὦ οὐκ ἔγωγε, αὐ γὰ]ἹρῸ ροϑὺ φαένεται 
Ἰοασαηῦθν, ὑγϑηβθοϑαϊ, ααἰῶὼ Θοοταῦθθ πο φούθϑθῦ, αὐοα τηοᾶο 
ἴρ88 Θχροβιπῦύ, ᾿ηὐθ] ]ΘρῸ 6 56 ΠΘΡΈΤΘ; ΘΟΠ ΓΒΙΟΠΙΒ οδῶ ἢ ἀῸΡ]1ΟΙ 
φαΐένεται ἴδο116 ἃρρατθύ. Ἡ. Οὗ. αὐδθ ἴῃ ΕἸΘΟΚΘΙβΘῺ1 8ΏΠ8]. 1888 
Ῥ. ὅ42 οχροβα!. --- 8984 δα] δαμπαῖο δαούουθ βασιλικὰ --- ὀνό- 
ματα ΟἸΓΟΌΧΗΒΟΣΊΡΒΙ. Η. -ο 8980 μόσχον ἀο]οπάστη 6586 νἱᾶϊδ 
Βαυϊῤίχμαηϑμῃ. “-- ἀλλ᾽ ἐὰν δηΐθ τὸ «ἔκγονον Θ7Θοὺ ῬΘΙΡΘΙΒ, ΡΆΠΟΙ. 
ΧΧΥ͂Ὶ ν". 82. --- 896Α ἃ ργὸ ἃν δόξειεν ΒΟΥΙΡ51 6Χ ὁ0π]. ἂν 
Θῃΐτα ο. Ορύδῦ. ἴῃ Θηπαηἐδ 15 γΘ] Δ Υ18. ΒΘΥΤΩΟΠΪΒ8 16068 γϑϑραπηύ, 
ὩΪΒῚ ΟὈΠΙασδ οΥαύϊο δῦ ϑαὺ ᾿ρβμη Θαθπηὐθαϊη ΤὐΥδὰΒ ἃ ΟΟΠα1- 
(1016 Ρϑπάθαῦ. Η. Βοβθψαι ἅν. Οὗ ΕἸΘΟΚΘΙΒΘῺΙ ἃη18]. 1. " - 
καρτερία ΒΟΥΙΡΒΙ ῬΙῸ καρτερίας, αυοα οὐϊδηη ἴῃ οοα. θη. ἐπ΄ οχ- 
βαῦ. καρτερίας μονὴν Ἰᾶτα 8111 ἔΘΥΥῚ ΠΟῚ. ῬΟ586 νἹἀθγαηὖ, ΠΟΥ], 

“τ θα 6188 ποβίσαθ ἔοι αύθμι ΒΌΡΘΥΘΓΘ Υ ιύσου. Η. -- βοδ0 ἄξιον 
εἶναι ταύτης τῆς ἐπωνυμίας Ἰαξογρτοία 15 διη θοθ θη ηρυ8 ἐμ- 
μέτρως κεῖσϑαι δαδβογρίῳ 6886. ραὐθῦ. Η. -- 8908 μὲν ἄν τις 
ΟΙΏΠΘΒ ἔδυ 101Ὶ, ὉὈῚ ς τινί, δία]. τὶ; δὖ ποὰ ἤθοθϑθθ. δῦ 
ἀκούσαντι δὰ δόξειεν ΤΘΙΘΥΥΙ; οδϑὺ αδύννιιβ 1061011 ρϑημάθηβ δ Ὁ 
ὑβριστικὸν εἶναι: οθηδθαῦ Ὁ]16 18 Βα ιύο ΘααΙΘ 5 7ὰ6 1010 οοπ- 
ὑπτηθ] 1 οϑυτη 6586. Η. --- 897 ἐπωνυμίας ὃ, ὁμωνυμίας α. Τοτᾶδηῃ. 
46 οοἄ. Ρ. 628. --- Εὐτυχέίδην ὃ, Ἐὐτυχιάδην α. --- 8984 ὑπο- 
χϑόνιοι ἸἰΌγ] φγαθίθυ. Ῥασ. αι, ααἱ ουμ ς ἐπιχϑόνιοι. --- 8980 
τὸν δαήμονα ΟἸΓΟυΤΩΒΟΥΡΒΙ, αὐἱῶ Δ]1ΘΠ0 ΙΟ00 ἸΘΡΊΓΟΥ Βυτη]ηδτη- 
απ6 ᾿πὐουργθύδιμθηθι ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΘΤΩ Ῥυδθρού. Ἡ. --- 3980 οχ οου- 
ἡθούσχω ἀ6α1 αἰνέγματος Ῥτο ὀνόματος, αυοὰ ΟΠΊΏΪΠΟ ΘΧρ]Ἰοδίϊο- 
ὭΘΙΩ ΠΟ οθΘραῦ, αὐοιηοᾶο ἥρως 6ΘΧ ΠΟΙΏ]ΩΘ ἔρως ΠΟΙΏΪΠ18 
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οδα 58 ᾿ηῇθχαμῃ 6856 ἀϊοογούασ, Νά αποᾷ Ἠδιηαῇ, τη ουργθίαϊαν 
αὖ 1πδύιστη οχὶγοῦὺ ὄνομα, Τϑάϊοθη ἔρως 7πϑὕμμη ὩΟΤΊΘΗ 6586 
πορδγθῦ; Τ8}}1 ΤΡΊΤΟΥ αὈΔΙΏγΙ8 Ὁ δ ΟῚ τη αύοπθ 1ἃ γΥϑβοα  Υ6, 
αὐαοα ῬΙαῖο Ιαθηύ θη (898 Εὶ 404 Ὁ) πομηϊηατη Πούουθα5 ῥγῸ- 
Ῥοβιύαχῃ [1556 ΒιρτηΠοαῦ, αὖ ἸΘῪ] Τ᾿ ΠΘΧΊΟ 6 ΟΥἸΡΊΠΘτη ΟΟΟΙ] Θυθηΐ, 
Ῥοθύδυτιηι 1ηδύδυ, αἰ 1014 67 ῬαβΒιη αἰνέττεσϑαι οὐ αἰνιγματωδῶς 
λέγευν αἸσαμίαν. ΤὨθαθύ. 1940 τϑρυῦ]. 1 8820 ΑἸο. Π| 1418}. 
Η. ὀνόματος χάριν 5601.81. Οὗ ΕΊΘΟΚΘΙΒΘΩΙ. ἃ). 1888 Ρ. 648 -- εἴρειν 
ἱκανοὶ ΘΧχ Βυϊνιηηθηη! ΟΟΠ]. ΒΟΥ 051. ΤΑΡΥῚ ἐ ἐρωτᾶν ἵκανοί. --- 898 
ἢ σὺ ἔχεις ὁ0π]. ΗοΙηαῇ,, ἸΙὈΥῚ σὺ ἔχεις. --- 3899Β ὀξύτερα φῬοδῦ 
βαρύτερα ααᾶ. Βαξίτη. ὁχ οοη]. --- 399) σῶμά τι ὃ, σῶμα α. --- 
4004 νοῦν καὶ ψυχὴν Ἡ οὕτι [1118 Ῥγθθίθυ. Ὑαῦ. 4 οὐ ΕἼον. Π 
1ῃ. ααἰθι8 νοῦν τε καὶ “ψυχὴν Ἰοοιύαχ, --- 4000) αὐτοὶ ἑαυτοὺς 
αυά. οὐ Ῥαν. 6, ἑαυτούς Ἡ οὕτῃ ᾿ΟΘ ΟΥΒ ΠΠΌΥ]8. -- 4018Β εἶναι 
Ῥοβὺ ἀνϑρώπων οτι. ὃ. --- 4010 ἐσσίαν Ῥῇὸ ἐσίαν 185. 5ΟΙΡΒΙ 
οατη Βορκῖο, Ζοιύβοῃ. ἢ. ἃ. ΑὟΥ. 1848 Ρ. 24, αὰ] Βδηο ᾿ρϑϑτη 
ἄογίοδτη ἔουπιθια 6858 τποπαϊξ, Η, ἐσσίαν ὃ, ἐσίαν α. --- 4088 
ἄνϑρωποι ΒΟΥΡΒΙ ρῬῖῸ οἵ ἄνϑρωποι. ἄνϑρωποι α. -- 4048Β ἀεὶ 
τηὔου καλὰ οὐ εἰδέναι 6Χ ΘΟΠ]. 1ΏΒΘΙΘΙΘ ΠῸΠ ἀαθιύων!; ἄλφα Θηΐτη 
1πὐθηβίναμη, απὸ ᾿ὐῶ}}]. δα Ἅδην 6χ εἰδέναι ἀοΥναμθχη ὁ0Π- 
ἔαρ, ὦ ῬΙαἰοηΐβ γϑυθὶβ Θ]θπῦτα οϑῦ. Η. -- τί δὲ 4ήμητρα ὑ, 
τί δὲ δὴ Δήμητρα αὐ]άδῃι α. --- ΖΪ]ημήτηρ ΡῬοϑῦ ὡς μήτηρ οἵη. α, 
οαα. ὃ. Φογτάδθῃ. ἀθ οοᾶ. Ρ. 624. --- 405Β τὰ δηΐθ λουτρὰ δαᾶ. 
ΟΥΠΘΒ ἴθυθ 11001. --- Οστη ΒοΟΘΟΚΉΙΟ δα ὁ. 1Π801. 1 Ὁ. 860 οὐ 
ΒΘΥρΡΈΙΟ 1]. ὁ. ΒΟΙΡΒΙ ἤπλουν Ῥτο Ὡ“πλῶν, αὖ ὑποββοιῖοθθ δ] θοῦο 
οοηδβίδγθιῃ; οἵ. οὖ σϑυὰθ διοῃέο]. 1844 Ρ. 815. Η. -- 40 Ὁ τὴν 
αηΐθ περὶ τὴν οὔτ δύθ!}}}0. Θχρπηχι. Η. --- 406 Ὁ βϑηὐθηΐιδ, ροβύα- 
Ἰαπύθ οὗ γβὶ ὁ ἴῃ ὅμο τηυΐοαν!. Η. --- 406) πολὺ ροϑὺ τὸ δέ, 
αὐοα [ΘΥΥῚ ΠΟ ΡΟ556 δύω]. οι 661115 ΒΙρ Ποωνῦ, ᾿ΘΏΙΟΥΘ τη θα ]οῖηξ 
ἴηὴ ποὺ τησΐδν!, Οὐ] ὰ8 ΟΟΠ ΆΒΙΟΠ1Β οὔϊατη Ρ0]1Ὁ0. 278 Εἰ ΘΧΘΙΏΡ] τη 
Ῥγήδθροῦ. Ἡ. πολὺ 7δτὰ βθοϊαβογαὺ Ηθιηαΐ. οὐτὰ Ουᾶ. --- 406 Α 
“Δειηϑὼ γ»το τογταΐο “ηϑὼ 6οχ Ἠριμαΐ, οοη]. Η. --- 4060 καλού- 
μενος ᾿τὐογδύιμ πο ὕο] θυ, 8564 καλοῖτο ΒΟ Θη0 οοπβύγποῦο- ἡ 
ὭΘΙ ηβϑὑθΥΘΥ! ΠΟ ΤΒΠΟΤΘ, ΟΡΙΠΟΥ, ϑαᾶθοϊδ, αυδτη αυδ 1ῃ 
Ῥμῃδθᾶ. 81 Β ̓ἱπορύυαση ρει. ἀπιστῶν οθγὐαύϊτη ἴῃ ἀπιστοῖ πχαίῶ- 
ὕστμα 68. Η. Βοβύϊθα! καλούμενος. δὲ ΕἸ ΘΟΙΚΘΙΒΘΏῚ 8η. 1. 1. --- τὴν 
ἔκ τοῦ ἀφροῦ γένεσιν 6Χχ 6οη]. Η. ἐκ ἄθ]ϑνὶ. ΟἿ ΕἼθοΚ. δη. 1. 1. 
-- 4010 ᾿ϑηνάαν ὑ, 4ϑηνᾶν α. Οἷ, Φογάδῃ. 46 οοά. Ὁ. 626. 
408 τὸ δὲ λέγειν --- εἴρειν ΒἸΟΒΒΘΙηδ, 6886 ΟΟΥ̓ΠΔΥΤᾺΒ γΙατῦ. ΠΙΞΡΗ͂Ν 
Ῥ. 627. --- 4058Β καὶ ἥ γε Ἶοις --- ἄγγελος ἦν 8Ὸ 8] 1ηθδι ΤΊ ΘΙ] 
πὸ ΠΎΘΡΒΙΒΒΘ τη α]ῦ Ἡριμπαΐ, --- 4080 Ὀρϑῶς ἄρ᾽ ἂν ΒΟΙΙΡΒΙ 
οχ δα]. οομῇ]ῇ. ΤΑΌΥῚ ἂν οτηϊὐπηΐῦ. --- Δ09Α. ῬγῸ ἀδίννο δηλοῦντι 
Ηθυβαϊο αοΐογθ γθοθρίο ΤΠ του Ό τη Ἰθούοηθιη δηλοῦν τι ΥΘγοΟδΥ!. 
Η. --- 4098 εἰκότως υ, ἐοικότως α στα. ΟΓ, Φογάδῃ. Ρ. 626. --- 
4108 ὅϑεν δὴ --- ἐστὴν ἀὴρ Ῥ]ούομΙ8Β. ποπ 6556 σἱαιϊὺ Ηοιηδξ, -- 
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ἀεὶ περὶ τὸν ἀέρα ϑέων Ἡ 6Χ 601]. ριῸ ἀεὶ ϑεῖ --- ῥέων, αἱ 
βῦσιοῦασαθ ΘΠ ΒΌ]ΘΥΘΙη, απ 1ῃ σαΐρ'. ΤΩΊΒΘΥΘ Ὠϊδύ; ΡΥ ΒΥ τη 
οαπη, “Ἀα] 5. ΟΥἹΡῸ βοῖ]ο Ραϊθαῦ, Ὁ οὕτη ῬΙΌΟΙΙΨΙῚ ΘΙΤΌΥΘ ϑέων 
ἴῃ ῥέων ταπξαδατη οϑϑθϑῦ, οανγοπαὶ ῃούϊο, απ] ΘΙ σΟ]ΟΡΊδ 
τϑαα γῦ, 8110] ἰηὐγαοπδα ογωῦ; δέων ἀαξοιη, ααοα 78 ἴῃ ἀέρι 
Ἰηρϑὺ, ἴῃ αὐϑέρι 6Χ ἀεὶ --- ϑεῖ-- ἀὴρ οὐΐο βΟἢ αἀΘΡΙἀθυΊμ5. Η. 
γυϊσ, γοϑυμα!. -- 4124 ἐμβάλλοντας -- ἑπιστήμην ϑομιηϊαύ, Οταΐ. 
Ῥ. 40, ἐκβάλλοντας --- πιστήμην Η οὔμὰ. Τυιῖο. --- Ηοδϊηᾷ, 508. 
ἀδηΐθ, λέγηται ΒΟΥΡΒΙ Ῥ7Ὸ λέγῃ, αποα αὐο γοίθγαϊαυ πο Πδθύ. 
Η. -- 4184 ποὸὰ αἀπθιΐαν! ΘΆΤΩΥΊΒ γτϑραρπδηΐθ ὅ3.081}}0. σϑύθυθῃι 
τηθϑτη οομπ]θούασδτη Ζία ῬγῸ ἰδίῳ Ὑθοῖρθυθ, ααϊῶ ΠΘαῸΘ 15. ΒΌΠῺ, 
ααἱ αὐοᾶ ᾿αἸίαθο τηοᾶο ΘΧρ]οαγὶ ροϑδὶῦ ἨΠοο ἐαξατα Βα θατη 
πθαὰθ ἐδίέᾳ αποτηοᾶο Θομητηοθ ΘΧΡΙΙΟΘΙ ἸΏΥΘΗΙΟ, “]ιὸς δαΐθια 
ΠΟΙΏΘΙ αὔΐρρα οἵμπίατῃ αἰτίου οὑτὴ ΡΥΔΘΡ. διὰ ΘΟἸΩΡ ΙΕ 7δτα 
898 Α ὙἹΑἸΤηΈ5. Η. Βοβύϊαιϊ ἰδίᾳ. ϑομτηϊαῦ, Ογδῦ, Ὁ. 48. --- 4188 
καὶ ἀκηκοέναι 6χ φ]οπβοιηαίθ ἢπχίβ88 ὅδτα ̓ ΒΈΑΠΌ. ᾿πέοοχίς. Η. 
- 4180 ἀυθιύο πὰτὰ τϑοΐθ ϑίβ!] 0. αὐτὸ δηΐθ τὸ πῦρ οὐ τὸ 
ϑερμὸν ἀθδίοπαδαϊ, απδ8 νὸχ δα 1ἄθϑυιμ ἀοοίγ θη ΘΙ ΙΠΘΏΒ 
δι ΘἸθυηθηθου τη ῬΠΥΒΙΟΙ οσὶο ]1Θηδι οϑῦ; αποα 51 γϑοῦθ ῬΥΙΤ1 
αὐτὸ ἸηξουραηρΘμα.0 Δ ἸΡῊΘ ΟἸΒΌηΧΙ, ῬΥΟ ΒΘΟΌΠαῸ ΒΙΤΉ0]6Χχ αὖ 
ΤΘΡομΘπμσση, θυ αγτη δαΐθυη ὉγῸ 1ηὐου ο]ύ!οηθ ὑο] πηι ογαΐ. 
Η. Αα τνὰυ]ρ.. γθα11]. --- 41 ἃ πὼς τὸ πολὺ Η ΡΙο πρὸς τὸ πολύ, 
αὐαοα οὔτ σημαίνει ὉΘΟΤΘ οομγθηῖϊῦ; τηθαθίϑιη 7161 ῬηδΘΑ. 112 Εἰ 
ΦΒ1 Ιὔατη Ὠ16 οὐΐατη οοα. Ῥδν. αἱ οἴου, ΠΘΑῈΘ οὐἰτύον τηΐτῶ ἡ. 4200 
ΒΟΙΙΌΙ ρούθγαϊ, Ὁ συ]ρὸ ἡ βουλὴ πρὸς τὴν βολὴν Ἰοσοραύαυν. Η. 
-- 4160) ἔπειτα δὲ λελυμ. Ἰ1ὈΤῚ ΟΥπ65 ργϑϑίου α σ΄. Ἡ οὐτὴ 
Β6ΚΙ. δὲ ογηϊδογαῦ. --- Βοοῦγαμη οὖ ΒΙυ]οατη δὐγιούασδι 1ΘΗ1Όθι" 
Θιηθ παν! αἀαϊΐο εὐ ροϑὺ ὥστε, αὐτὸ ἔδοίο βθαπ. ὀρϑῶς μὲν ἔχει 
πη ἀἰθιηττ {Π]οΥ τη Ἰηνθηϊαηῦ; Π60 Ὁ. 416 Β ἀσθιῦο, απ] 1η68, 
6011. ὀλίγῃ ῬΥο λέγει γε βϑηὐύθηθδθ ἀθαὰθ 8δ0 11006118 οοηγθηϊαῦ; 
αὐδηπηαπδιη Ῥουβαπεούμιχη Ἰοο 6 510 αὐἱάθιη ργϑθβίθια. Η. -- 
4186 Ὁ εἰ βαδβύα!]!, 4168 γα]ραύδμι λέγουσί γε τοϑύϊαι. ΟἿ, Βομυημαΐ, 
Οτϑύ. Ρ.δ0. -- ἀ160 τὰ δὲ μὴ τοϑυιϊθα! ρτὸ ΗΘ ΟΥΠΙ βοπήθούατα 
ἃ δὲ μή, αὐ18 ὯΟΠ ΤΊΘ]ΟΥΘ πΘΡΌΙΙΟ ἐργασϑέντα ΒΌΡΡΙΘ αν, αΔ 1 
δον 2110 ἔχωσι Ροϑβῦ οἵ ἔχοντες ἢ οἱ ἂν μὴ, γ6] ἴῃ ΘΠΠΏΟΏ. 
ἔγωρτη. Ῥυού. 8448 ἔπραξε ροϑὺ πράξας εὖ --- κακὸς δ᾽ εἰ κακῶς. 
Η, Βοβύϊαι ἅ. --- 4171.Α Ἤρδιτα. Ἡθιβα 11 ΘΟΒΒΙ]Π]ΌΤη βθοαΐαβ συμ- 
περιφέρεσϑαι ἔοικε ϑοογθί οοπὐϊητιαῦ, ἃ] γα]ρῸ Ἰη θυ ]θοῦδ Ηο.- 
Π]ΟΡΘΠ]8 ΤΟΒΌΟΙΒΙΟ Π60 [1ηἴ΄ κεκλῆσϑαι ὭΘ60 βθαιθη8 τὸ δέ γε 
κερδαλέον γϑοῦο ἰδ10 βύδγθ ρδύϊαι; 6] βἄθχῃ ΘΘΠΘΙΙΒ ΤΠ ΘΗ 1 

. 4190 ρμυθ]αύυτη οϑῦ. --- 4188) ἀδελφὸν α 5ῖπ6 ὄν. Ἡ. --- 4190 
ἐπωνομάσϑαι ὑ Ἤρητη., ἐπωνομασϑῆναι α Ῥτδθίου Ὑ,, ἴῃ αὰοὸ Π1ΌΤῸ 
οϑὺ ἐπονομασϑῆναι. Οὗ ΤΖογάδη. Ρ. 027. --- 420Β ἨρΙπαογῆυμη σὺ 
ῬΙῸ οὐ λέγεις οτηοπαδηΐομιη Παθηΐου βϑθοαύιβ βατη. Η. --- τοῦτο 
ῬΙὸ τούτῳ μᾶλλον Η οὕ ἃ γτονοοαυῦ, απϊὼ ἔοικε Ρ1Ὸ εὐκός ἐστι 
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Ὡ1811] αἰ πουϊδαῦ5 μωροαὺ. Ἐθϑυα, αυοὰ οϑὺ ἴῃ ὃ, τούτῳ. --- 
420 ἐθιηρ Υα 6 101}]1 ποὴ Ῥοΐαϊ, χαΐῃ ῥώμην ἴπ ῥύμην πγα ά ΤΩ, 
αὐδ ᾿ηϑθπηοῦα! ΑἸ ΠΟ, αΌΘΤΩ 7δυη]αιη ΠΗ] ΔΡΡΙΌΡΙπασδιθ ὅ0- 
ογωύθϑ τηοᾶο αἰχιὺ (τέλος γὰρ ἤδη ϑεῷ), τππῖοθ οοηγνθηῖῦ. ΟἿ, ΒΟΡΆ. 
286 0 ο͵αβάθιη θυσουὶβ θχϑιυρὶα ἀρὰ 92846005. δᾶ ΑΟ81]. Τδο. 
Ῥ. 4602 οὐ Ἠρ]ά. δὰ Ῥ]αύ. Αθιη. Ῥϑα]. Ρ. 112. Η. Βϑνοοδν! Ότο- 
γα] ἸΘούϊομθιη ῥώμην. --- 421 Β Ἰοοὶ ἔγαβίγω ἃ ὙΠ ΚΘΙηθημο δ 
Ἐπ ηγα. Ρ. 226 δχοιβεῦ 1ΘηΙββίγηδ, τηθᾶθ]ῶ νἱϑῶὼ δϑὺ τη816 1[6- 
γαύατη συγκεκροτῆσϑαι ΟἸΤΟΙΙΏΒΟΙΊΌΘΥΘ, ἀριηαθ γΘΙῸ οὐτὴ ΒΘΚΚ. 
οὐκὶ ὃν ἀΘ66] ῥγὸ οὐκ ἰόν, αὐτῷ Ῥ]ὔοη5. οὐγυμο] ρα π6 αϊδ- 
Ἰθούοσαμι αὐϊᾶθηη ἔου πη γτοϑραπηῦ. Η. --- 421) ἀνερεύνητα Π’Ξ 
(ἀνερεύνετα Οαπα.) δομτιηϊαύ, Οταῦ. Ρ. ὅ2, ἀνεύρετα οΘὐΘΥῚ 11Υ]. 
- εἴη, εἰ --- διαφέρει 315 5213, εἴη --- διαφερειν ΥΘΙ1Ἃ Ὁ] ἔθ 6 ΟΥΏΠ6Β. 
- ἄπο ῬΥγο ἀπὸ τρόπου ϑογὶρεὶ διαοίουιθαΒ Βομθθίουο 818]. Ρ. 81 
οὐ Βαβύίιο δὰ ατϑρ. Οου. ρ. 21... Η. νοοῦν ἀπό. --- ἀγὼν 
ΒΟΙΡΒΙ ΡΙῸ ἁγών, αὐοα νυ]ραγ 18 ῬΥΟΥΘΙΌΙ ΒΡΘΟΙΘΙ τορυρτθῦ. ΟἿ. 
ΖΘηΟΌ. 11 48. . --- 4221) δὴ ροϑὺ Ἠοιπαογῇ, δηΐθ τὰ μὲν ὕστερα 
Ἰηϑουθαχη 6]601. Η. -- 4288 οὐτῃ αἱ φωνῇ το φωνῆς τθοῖ- 
ῬΘΙΘ πο ααδιύαν!, ἀοούογθυη ρῥγοΐθοῖο Ἰθοίποπθια, αὐδιη αδθ 
οὕχηῃ ϑύθ!] Ὁ. ΘΟΥΤΘΟΪΟΥῚ ὑγπθυδύατ. Η. Βορύιϊα! φωνῆς οὐ ὃ ἂν ὉΥῸ 
ἨθΙΠΟΓΗ͂Ι οομη]θούατα ὅταν. Οἔ. Βομτιηϊαύ, Οταῦ. Ρ. ὅ48α. --- 4280 
μὰ Ζία ἴτι ΒΒΡΙΟΙΟ ΘΙ ὙΟΟΘΔΥΙ, ΠΟ αὐοά μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ οὐ ἀϊοὶ 
ὨΘΡΌΙΩ, ΟἸ]ὰ5 ΘΧΘΙΏΡ]ὼ δ θ!}]Ὁ. δᾶ αοτρ. 4608}) βυαρροαϊεαῦ, 568 
αὐτὼ πΘρΘ ]ΟΏ15 γϑῃθιηθηθ ἃ οοΥαῦ5 Ῥϑύβοῦδ οὖ :ηβυψαϊο 
ῬΥΟΥΒΒ. ΘΌΒογτθῦ; ἸΟΠΡῸ ΘΟΙΏΙΠΟΟΊΟΥ 1βάθιη γΘΥὉ18 Ἰοοὰβ οϑὺ ηΐθ 
ἩΘΙΤΠΟΘΘΠ1Β ΤΟΒΡΟΠΒατη οὐκ ἔμοιγε, ὉΠ 6 ῬΘΙ ΘΥΤΌΥΘΙΩ πο ὑγ88- 
Ἰαύϑ 6556 βαϑριοου. Ἡ. Βοβϑθαϊ μὰ Δία. --- 4281) τῇ δπΐθ φωνῇ 
ΟΙΏ, ΟΌΤΩ ΠΙΠΌΥῚ5 ῬΥΒΘΙΘΣ αασ, --- τέχνη ὀνομαστικὴ α, τέχνη ἢ 
ὄνομ. Ὁ. --- 4281) τί δαὶ δὴ Ἠθττη. ῬῖῸ τί δὲ δή, αὐυοὰ δαὲ 
Ῥυϊτηδτῃ τη π1η. ΟΟα. 3Γ ΘΧΒΙΌΘΙΘ Ραϊαν!ῦ. ον 860 Βαδοὺ 
δὲ: εἰ 4946 ΠΡ τόσαπα Ἰθούϊομθτη ἐπειδὰν ταῦτα (1 4] πάντα) 
διελώμεϑα τὰ ὄντα εὖ πάντα, αὖϑις δεῖ ὀνόματα ἐπιϑεῖναι ΟΟΥ- 
Υτυρύδτη Θ586. ΟἸΠΠΘΒ οοπβθη αὖ, Ἰρϑθαθθ δύω]. ποη οἰγοῦτα- 
ΒΟΙΙ ΘΠ ΙΒ5 ἰαπξαιη τὰ ὄντα ἀοξιποίυθ οβῦ, βϑᾶὰ οἰϊδιη ὀνόματα 
ἴῃ τὰ ὄντα οὐ ἐπιϑεῖναι ἴῃ ἐπισκέψασθαι τασδατὶ 7αθϑιύ, ϑδΌΡΡΙαΒ 
διαῦθπι Θριβῦ. οὐῦ. Ρ. 146 ἰούστη Ἰοουη 510 βἰβηχιῦ: ἐπειδὰν 
πάντα διελώμεϑα, τὰ ὄντα εὖ πάντα αὖϑις, οἷς δεῖ ὀνόματα 
ἐπιϑεῖναι, ἀπᾶθ αὐἱἰάθηη οἷς 1ΙΘΠΗΘΥ ΔΒΟΙ͂ΤῚ, 1Π «οο θυ ῚΒ ΤηΘΘ 1 
το θ αι αὐγῶατιθ ΘΟΙΠΙΠΟΘΙΟΥ̓ΘΙῚ 6586 Ῥαΐο. Η.--- ἑνὶ ρῬοβὺ πολλὰ 
οἵα. οὔτα ὃ οὗ αἷ. ΟἿ. Τογάδηῃ. Ρ. 621. --- Αὐἀδοῖπβ ΘΡῚ 426 Ὁ, υ0] 
οὔτ συ]ρ.. εἰ μὴ ἄρα δὴ --- ἀπαλλαγῶμεν δὰ ἀ 6] Πογα ίγαμι ὁ01- 
7 ΠΟΙ στὰ ΠΟΙ 51π6 [Ου ΤΠ ΘΏ18 γθυοοθύι οΟρὑπποσυσπαπθ οοαά. 
ΘΟΠΒΘΩΒῈΒ ἴῃ δεῖ ΘΟΥΤαρύθΙ τα ῬούϊιΒ ἀγρυαῦ, μδπο 1 ΘΧΒΟ 1586 
ΒΌΒΡΙΟΟΥ, αὖ ἀρβουρία ἀποθῦμαιθ Οδδα ῬΥΪΟΥΪ Υ. βούλει 5Ύ Πῶρῶ 
το] απατη ἴῃ δεῖ ρυίσασσῃ, ἀθῖπαθ ἴῃ δὴ ὑγϑηβιθυιῦ; βούλει Βυ οὔατα 
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ὍΠ1ΟΘ ΘΟΠΥΘΏΪΥΘ οθγξαπη οϑῦ. ΗΕ. -- 421} τί δέ 3{', τί δαί 313. 
- 4298 τὰ ἔργα τὰ αὑτῶν Βαϊίον, τὰ ἔργα αὑτῶν Υ6] αὐτῶν 
Π1Όυ]. -- 4814 ἔχον Ῥοβὺ οὕτως οἵα. ἃ. Ἦ. -- 4818} ἕν δηΐθ 
ἕκαστον τῶν στοιχείων γα]ρῸ ΒΟΥ 1 βαβύα οατὴ ὦ Η. -- 
4828 ἢ ἡ ὀρϑότης Η οχ Ἡθιμαουῆὶ οοπ͵]θούαχε, ἣ ὀρϑότης ΟἸΏΠΘΒ 
ἔθ τὶ... τοιάδε Η οὐτὰ 110115 Ῥγϑϑίου α, αὰϊ τὰ τοιάδε 
Βαθϑαῦ. --- 487 Ὁ τάδε δὲ ἐπισκεψώμεϑα -- 4884 οὐ μοι δοκεῖ, 
ἴῃ ὑθχύα παροὺ απα,, ἴῃ πᾶγρ. Πυ, οούθυὶ οὐὰ. ΟἿ, δοβδῃς, ϑὑπα, 
Ῥ. 38, Ηδυτηθβ ΧΥῚ Ῥ. 814. --- 4884ΧΚ ροβὺ ἐπανέλθωμεν τὸ δὴ 
Ποτὶ δέ. --- 4894 ἈΥΌ]Ου] τα διηῦθ εἰκὼν οτὰ. οαπὰ ᾧ Ἡ. --- 4890 
ἴῃ ΠΌγῚΒ δηΐθ τῷ ὄντι οϑὺ καί, τὲ το ἔϑεντο. Τιοοοὺ καὶ οὕτη 
Ὑγγυϊθηθθομῖο εἰ ΒΟΥΙΡΒΙ, τὲ “θατῃ Θύδ]10. ἀ6]6γ!. ΟἿ Βοβιημαύ. 
Ρ. 985α. -- 489} εἶναι “Ῥοδῦ ὧ “Σώκρατες οαχα αἱ οχρυ Η. -- 
440) πάντα τὰ γῖτο πάντα χρήματα οὐπὶ αἱ βογρδιὺ Η. 

Τπθοθίθυαβ. ΟΟἸ]αῦ βαηῦ ὮΙ 1ΌΤῚ 1. ἃ (διδίοσαιο, Οθηρ- 
ὈΘ111ο, βομδησίο Βοα]θίδπιβ (9), 2. ἃ ΒΟΙΚΚοΙΟ οὖ ϑοθϑηΖιοῸ 
γαύοδπιβ 22 (41), Ν᾽ δπθύιβ 8 (4), ψϑηθίυβ 184 (5), νομθύυβ 18 
(Π ῬΑ. ΒΊΘΗ515 1808 (Β), 8. ἃ ΒΕΚΚοΥο ΟΟΙἸΒΙπϊϑηι8 (1), ῬΘΙΙΒΙΘΉΒΙΒ 
809 (Ὁ), Ῥαγ. 1811 (Ε), Ῥαγ. 1812 (ΕἾ, Ῥαγ. 1814 (Η), νιμάο- 

ΒΟΠΘΗΒΙ8. 21 (Υ), Ῥαϊαύϊπτβ Ν᾽ ὐϊοδητβ 178 (Ὁ), 4. ὦ ΒΎΘΠΟΙΒΟΟ ἀρ 
Ευγῖα, οὐ Κ'ομθηχίο ΕἸογθηΐπιβ 8ὅ ὁ (Ὁ), ὅ. ἃ ΕὙΘΉΟΙΒΟΟ 46 Εατδ 
ΕἸογθη πιι8 ὅ9 1 (8), ΕἼοΥ. 8ὅ 9 (0), ΕἾον. 219ὅ (1), 6. ἃ ΟΥ̓θαζουο 
Ἰθαγταβίδαϊπιβ ([)9) οὐ Ῥαϊδύιπιβ (Ῥ9), 7. ἃ Βαάοὶρμο Ζιυ νη 515. 
(21), 8. ἃ ϑ'ομδῃζιο ηθύαβ ἃρρ. ο18.585. ({ἡ, 8 ἃ Κυηχίο γ1παο- 
ὈΟΠΘΗΒ15 ΒΌΡΡΙ]. Τ (1). 

Ηογύτη ᾿ἸΡΤΟσ πὶ ΠΟΟ ϑϑὺ βἰθιη δ: 

δ᾽ ὃ" 
“““πποΠΨΦΈοΈοΌοἜὈἬὀὀὔὀὀο-  ἧ . πεν ϑ-ας 

1ΒΟΒΕΉΗ ΜΔΌΟΙ ΣΙ 

ΤΌ ) 
Ψ', Τηθδοῦ. 1421) μὲν ροϑὺ ἐγραψάμην ΟΙΏ. α. --- 148 ἀλλ᾽ ἤδη 

Ἡοιπαοτγῖ., ἀληϑῆ 1100]. --1488Β ᾿Ερινοῦ δ᾽ ΒΕΚ., ἐρείνου ἃ (ργδδίοθυ 
ΠῚ 5. - 148) ἂν ἠρώτων α, ἀνηρώτων, ουγαϑ ΘΟΠΙΡΟΒΙ δ 10; 
ΔΘΡΎΘ Οϑβθθτη Ἰγθη885. Η, --- 146 ᾺΑ γ᾽ ἐμὲ ΒΚΚ., γέ με 5, δὲ 
Βαϊποιῦ απ ὕπτη 5 τη. Η. --- 146) παρά τε ΕΊοῖπ,, παρά γε 



ΧΧΥῚ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΠΝ ΟΒΙΤΙΟΌΚ, 

110υ]. --- 1400 ἐπιστήμη Η ὁχ οοπ]. ΗθίμάοΥϊ τῬγὸ ἐπιστῆμαι 
Πεαρτθαηῦθ, παὖ ΟΡΙΠΟΥ, βθηὐθηΐα, Οα7]ὰ8 πο 1ρϑῦση ΦΟΌΤΩΘη Θϑῦ, 
αὖ Τηθραθύθυθαϑ Ἐπ γθυβϑῶ) Β0ΙΘη 18) ΤῊ] αΥ α ΘΗ ΠΤ ΘΓ 08 
ἀοἤηϊαῦ; αὐδϑ 51 ΒΙΠΡΊ 5. ΒΟΙΘηὔδ5. ΦΡΡΌΘΙ]αΥΘ γο]υϊδϑθῦ, αἰχιββϑῦ 
δοκοῦσιν ἅς. πο ἤδῶθο τη6 18 οϑῦ: αὐτααυμα ἃ ΠΏ ΘΟάοΤΟ αἸ8088, 
Βοιθηῦα, 6586 νἹἀοίαν, Ἡ. Ἡθδυϊσα! 11 ΟΥιμα ἐπιστῆμαι. --- 1480 
ἄκρων οὑπὶ ὃ 6, ἀκριβῶν α οὐ Ταν., οὖ ἴρ86 Ἵ 1 ου15 εβ Ῥαποῖδ 
ΒΈΡΥΡΟΙΙΌ Ὑθυϑηηθθ ᾿ΘΟὐΟΠΘΙῚ 566. ἀκροτάτων Θοάθιη τη0αο0 
ὐὐουῦ, ααοὸ ῬηδΘα. 92.Α ῬΡΦΘΟΘΑΘῺΒ δόξει ῬΙῸ δοξάσαι ναϊρ. δόξαι 
τοβεϊδαὶ “)αβδῖῦ. Η. --- 1488) μέλλειν ὃ 6, μέλειν α. --- 149 Ὁ καὶ 
ἐάν γε ὅσιον δόξῃ ἀμβλίσκειν Ἡ οἰτουϊηβογιρίο βΒθαα,. ἀμβλέσκουσι, 
αὐοα οὐβὶ Ἰᾶτὴ ῬΟ]]. ΓΝ 208 πογ]ῦ, 515}: 1015. ὑδηηθη ἴη80- 
Ἰϑῃύθμη ἢ1ὼ αὐἀοαὰθ ποίονιῦ, υἱἀθίυταιθ ϑηύϊαθπο αἰ οργδ δ 
6586, ΟἸΏ ΠΟΠΏ1]}1 βὐγαούατδιη ἃ ποιεῖν ΒΌΒΡΘΗΒΆΙΩ ΠΟῚ ἰη[6}16- 
σογϑηΐ. Μαύυτθ οογγαρέαϊῃ Ἰοοατη 6588 οὐϊδιη νέον ὃν Ἰηΐθι ἐὰν 
οὖ δόξῃ γα ]ρῸ Ἰη θυ) οβ᾽ τ αἀοοθῦ; οἂἱ οὐτῃ 181 Ηθαυβαϊαβ ἀνε- 
μιαῖον, Ἡδιηάοτῆαβ δέον, ΘΒ ΑΠΡδαταΪαΚ ἀναγκαῖον, ὙΥΤΩΚΘΙ- 
ΤΉ 115 κυόμενον Βα δοθυταῦ, ΤΉ 11 ἀἀοαὰθ Δα Ὁ14 Ῥου]ο πμπτὴ 
ΘΆ586. Ῥαυΐδγυι, ἴῃ ατὸ Τοηθᾶβ αα88 ΟἾΧΙῚ ΡΟΙΊΘΟΒ. Ῥυϊνα δῦ, 041 
τιϑὺ; δ. ΕἸ: Πορεῖθαὶ νέον ὃν οὖ ἀμβλίσκουσιν. --- Ἰό00 πάνυ τις 
σοφὸς ὦ, πάνυ τι σοφὸς ο. ΠΙπα πο 015 ὑπθθαπῦα ΘΧθιΡ]8, δ Ὀ 
Αβῦϊο τα Ῥχού. 840} οοΠ] ὗς, ἸΤΩΡΥΙΤΩ18 Ῥμδθαν. 2288 εἰ «μὴ 
πάνυ τις ἦν μακρός. Ἡ. -- 01Δ πάλιν αὐτοὶ α;, πάλιν οὗτοι 
ὃ α ΒΡΘοῖοβθ; οὖ νιᾶθ η6 1]ὰα οοτεύθθ ἁτρϑοῦ, ἴῃ 1Π]ΟΥΌΤα. ΡῥτῸ- 
Τρούι 5. Π]]]θ]ὴ βαθ) ΟΡΘΥΘ ΟΘΙΏΙ; 60 Τοῦ ΠῚ 161 Ο Ῥοϑὺ 
οἴονται βργουθγπηῦ μέ, ααοα ὦ Ρ]αῦ. αα. Ῥ]ωῦ. 999 ΟὈ]αὕατα ΟΌΙΩ 
Ἠθπάοχνῆο ἸΏΒΘΙΘΥΘ π00 ἀαθιίον!. Η. --- 1520 καὶ ὡς ἁψευδὲς 
οὖσα ἐπιστήμη. Η. ΒοΒτη!αῦ 1 1η ΒΊ ΘΟΙΚΘΙΒΘΩΙ ΦΏΏ8. 1876 Ρ. 41715ᾳ., 
καὶ ἀψευδὲς ὡς ἐπιστήμη οὖσα Ἰῖ0γ]. --- 158 Α μὴ καταγέλαστος 
1ΌΥῚ, μὴ οὐ κ. ς ρῬοϊογωύατπ ὑῶν ΒΟΙΙΌΙ, ααἱὼ 1πηὐθυτορ 1 ΟΠ Τα 
ῬΙῸ πθϑρϑίϊουθ Θ858 οοηβία, ἩΘΟΘΘΒΔΥἑαΠῚ Ὀδχηθῃ. ὭΟΠ 6886 Ῥτοθϑὺ 
ΒΘΙΏΪΩΙΒ Ἰοοαβ ΒΟ0ΡΗ. 541}: σχολῇ ποτὲ τις οἷός τξ8 ἔσται --- μὴ 
καταγέλαστος εἶναι τὰ ἐναντία ἀναγκαξόμενος ἑαυτῷ λέγειν ἯΙ 
-Ἕ 1688Β ἐπὶ πολὺ Η, ὡς ἐπὶ πολὺ ὃς, ἐπὶ τὸ πολὺ α, ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ Προιπαογῖ,, αυοᾷ οϑϑϑοὺ ριθύατηαπθ, οὖ ΤΊα6, ὯΘ ΒΙΡῊ- 
Πποθηὐτι8 δι Ἰοπθο ΒῪΘ γὩ]α 6, αὐ ταῦ, 4154 “ἄγειν ἐπὶ πολύ. 
Η. --- 8: δήποι ϑοόῃδηζ., ὄν που Ἠοιπαΐ,, ἄν που ἸΙΌΥ]. --- 
164Α ᾧ παραμετρούμεϑα 1101], ὃ παραμετρ. ᾿Ηδἰμδουῦ, οχ Οου- 
ΘΙ] οοπ͵θούαγα ΤῊΪΤῸ ΘΙΤΟΥΙΘ, ἀαδΤη δ δα 8080]. νυϊσαύθχηῃ 
ΠΟΙ Ἰα 6} οχιῦ. 15. ΘΠ] τηδουργούαναιν τῷ αἰσϑητηρίῳ, αὐδ8 1ηΐοι- 
Ῥγθύαθο δὰ ἐφαπτόμενον Ῥούϊα8 οοπγθηΐῃ, θϑαὰθ τ οθοῖθ, αὖ 
ὙΠ ἀοοῦ! παραμετρεῖσϑαι οὐ ἐφάπτεσθαι. ῬθυΙηαθ μαθθηΐθϑ τῷ 
οὗ ἐφαπτόμεϑα νἱοϊβδίη τὸ ὃ παραμετρούμεϑα δαπρθπαάστῃ 661- 
βϑυθηῦ, Αὖ ἸΟηΡ6 δ]ϊα ϑβϑῦ τὸ παραμετρούμενον, ον} 8 τὰ ΦΡ]- 
ὑπαϊπθιὰ 118 Υ61 ΘΟΙΠΡΘΥΘΙΟΠ6 ΤΠ] ΘΌΙΤΠ Υ͂, Θἰαα6 γϑοῦθ 
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γοϑροηᾶοὺ ᾧ παραμετρούμεϑα, απὸ οομρ δύο 11Π1πἃ πιο ὺ]- 
ΤᾺ αΓ, αὖ απαύνιον δ] πὶ ΘΟΙΩΡΔΤ 0 η8. 56Χ βΘΒα ΘΙ] ΓΘΓῸ 
ῬΙατθδ, αἀποάθοϊτα ΘΟ ρα 5 ΟἸΤΏ]1Ο0 Τηΐητι5. 6586. 1 6 ]]ΘραηὐΥ. 
δ᾽ αὐ1Δ ἰρτῦασ τηπίαπάπτη, παραμετροῦμεν ἸΘραγ, πὖ ΤηΘα] 1 
τηθατϊπτη ἐγαχουῖῦ; ΠΘΟΘΘΒΘΥΊΌΤΩ δι θῃ Π6 ἤΟΟ αὐ16 61} Θϑῦ, τη 00 ΠΘ 
αα18 ΒΘΟΌΘΩΒ παραμετρούμενον Ῥδββι γι η 6588 οΒΙνἰβοδίαν. Η. 
Βδνοοδνι ὅ. --- 1648) ἔγωγε 9.5 403 Ἡ, ἐγώ οδἰοηϊ. --- 165 Π| 
ξητῶν Ἡ οΧ ο60Πη]. ΡΙῸ αὐτῶν διᾶθοϊ πγαξωθομθ, 56α αὖ ΟΡΙΠΟΥ 
ΠΘΟΘΒΒΘΙΊδ, Οὐδ᾽ ῬΙΟΠΟΙΏΪΗΙΒ 8}1ἃ ΟἸΠΏΪΗΟ ΥἹΒ ἀρραγοί. Η. Πο- 
βέϊδαϊ αὐτῶν. -- -"16600 Ῥοβί οὕτω δὴ ΟΟΥ̓ΠΆΥΤΤΙΒ αατατῦ βραδύ- 
τερά ἐστιν᾽ ὅσον δὲ αὖ ταχύ, πρὸς τὰ “πόρρωϑεν τὴν κίνησιν 
ἴσχει καὶ οὕτω γεννᾷ, τὰ δὲ γεννώμενα οὕτω δή. --- 1ῦ0 αὶ ὁτιοῦν 
ΟὟ ς τϑυοοδνΐ, 566. Οἰουτηβουϊρύο βπη] χρῶμα, ααοα ΟἸΠΠΘΒ 
ΠῸΣῚ Ῥγὸ σὰ]ρ. Ἰθοίίομθ χρῆμα ΘΧΕΙθΘηύ. ΕὍΟ116 ὑδιηθη δύ 
ρύϊαβ ῬΙῸ ποὺ γοοϑθυϊατη βαϊδϑυιθα!, αἀποουτῃ οὐὔϊδιη ὁτουοῦν ἃ 
Το. οΧχ ΟΡ 18 11ΌΤ15 τϑοθρύα ΘΟΠΟΙΠ1871 Ῥοβϑιύ. Η. δαϊδύιαϊ 
οὑτη ΒΟ δηΖίο σχῆμα. --- ἸΌΤΑ πάσχον αὐτῶν Ἰ1ΌΥΤῚ, πάσχον αὖ 
τι ςΞ Οχ ΟΟΥ̓ΔΥ οομ]θούαγδ, Βοπαααθατθτη ΠΘΟΘΕΒΒΙΊΔ, ΒΙΟ ΘΙ] Θ1η 
σϑαλὔγιιβ ΟΟἸησΟαθ. ἃ Ὁ ἑνὸς τϑοοϊύασ: θαὰ6 αὖ «υοᾶ Θταστα 
οἰποιαῦὺ δαῦὺ αποα Ῥαὐϊαύαν 1 ἴῃ ὉΠῸ ΘΟΥΌΤΩ ΒΥΤΉΤΌΘΙ ΟΘΥΏΪ ῬΟΒ86. Η. 
- 1690 καὶ ἐγρηγορότα, αποᾶ Τυχ. 6Χ Ὁμῖὰ8 ΟΟα]οΙΒ. τ ΔΥΡῚΠΘ 
(ἐγρηγοροῦντα ΕἾ αὐδηηνβ ΟΘΏ061115 1πο]πϑασηῃ ροϑὺ καϑεύδοντα 
δὴ Ἰμβθγαθγδηῦ, ΟΌ]η Θ0411}0. ῬΤΌΥΒΙΒ. ΒΌΒΌ]1, ΘΠ ἀθπα 6 Βθοαὔι8 
τηοχ 159 οὔκουν ἐγώ τε 5011081, αποα οὔβὶ 8 πθ ἴῃ που ββίτηδ, 
αὐἱάθιη οαϊδοηθ Ῥ]αύομι τρααταϊῦ, ἔϑιηθη 181 ἃ. 1889 ὉΠ1ῸΘ 
ΘΓ 6886 ἱπέθΠθχιν. Η. --- 1604. καὶ ἄλλον ποιεῖ τὸ αἰσϑ. α; 
καὶ ἄλλο ποιεῖ τὸν αἰσϑ'. ὑ, καὶ ἄλλον ποιεῖ τὸν αἰσϑ'. Μιπά. 1. 
Βύγτιούπσδθ ΟἸΓΟΠΤΗ ΒΟΥ ὈΘη615 καὶ ἄλλον ΘΟ Βα]α1, ααδὸ δα 5010 
ἂπ Ὑϑίθυ! αὐ οστθθηϊαθ ἴῃ ᾿ρϑὼ 11ῷ νϑυιθύαθθ οοηβρίοθδθ ΟΥἹ- 
σίπθιῃ ἀθροδηύ. Ἡ. Ὑιμπά. 1 βθουΐαβ βϑῖιπι. -- 160Β γενέσϑαι 
ΤΠΌΥῚ ΟἸΏΠΘΒ Ῥτϑθύου γιμά. 1, αὐ γίγνε εσϑαι Πεθού. --- 1008} καὶ 
ηΐθ τυγχάνει οχη. α. -- 1611Ὰ αὖ Ῥοϑύὺ ὡς οὐκ οἵη. Η οὕὐτὴ ΤῸΓ. 
-- 1011} καὶ δηΐθ ταῦτα πῶς οἵ. α. --- 102) ταῖς δημηγορίαις 
Ἡ οχ οοὐμ]. ῬτῸ τῆς δημηγορίας, ΟὟ] σοηϊθῖνο οδὐϑὶ ὑπακούειν 
ἸΡΒΌΤη ΠΟ ΤΘΡΌΙΡΏΔΥΘ ἰοσ, ΤΥ̓́704}0) Θχθιηρθίϑασθ ἃ ΟΠ δ ΘΓΘΤῸ 
εα Τ)6γη. 1 Ρ. 611 α!]αὔω οδὐθπμαπηΐ, οι θυ ὑϑιηθη τη ΟΌΟΘαΙΘ μα 
ἰαιπύστη ΒΙσ ΠΟΘ ]Ο116 ἸΟΟῖΒ 6556 για θύαν; Ὠ10 Ὁ] Π1}1] οϑῦ αὐϑιῃ 
ΘΠ Τη τὴ Φαγθυῦθυθ, ΦΌΤΘΙΩ ῬΙΦΘΌΘΙΘ, ΠΟῚ σϑηϊίγιη ἔδ- 
ΟἸΠ1ὰ5 ααδτη ἸΡΒΌΤΩ ΒΙ Πρ ] Δ ΘΤῚ ἴοσο. Ἡ. Ἐδϑύιθαι δθηϊξίγυτη. --- 
1044 σώσομεν Π1586η., σώσοιμεν Ἰ1Ὀ11. --- ΤΌΙα. οὗπερ ὁρῴη Η, 
ὁρᾷ 5; ὁρῶν α: οὖ ΠΟ Ῥγϑθοθάθηβ ἀποαὰθ ῬΑΡΙΟ. ἐπιστάμενος 
ῬΙῸ ἐπιστήμων βαρ]ζαγοῦ, 1Π1πὰ Ππηρθυΐθοϊο γ8] δουϊδῦο Ῥούϊιβ 
τη ϑηπχη οϑϑοῦ; ΘΧ ΟΡΟΠΠΟΥ ΠῚ ΟΊ] ΟΟΘΙΟΌΤη ὙΘΒ ΟΡ Ὶ15. ορύδ- 
{ϊγαμ ΘΙ], οὐΐαθ ΒΙΙΉ1115 τα ῦο οϑὺ δίαπθ 6].5, ἀαθιὰ ταῦ. 896 Α 
ἰουρὶ δόξειεν. Ἡ. Ῥαγοιρίατη τϑνοοδγυῖ. --- 16 σοὶ ροδὺ χάριν 
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γε μέντοι Οχ,. ὦ Ταν. --- 106 Εἰ σοί γε α, σοί τε ς. --- 1664 ἀπο- 
Ἀρινάμενος ὦ, ἀποκρινόμενος ς. --- 1018 πονηρᾶς ψυχῆς ἕξει 
δοξάξοντας ὦ, πονηρᾷ --- δοξάξοντα ς, ῬΥΪὰ5 οὐϊαχη ὐα}}}., οὔδβὶ 
Ῥοβύθυϊαβ γϑοῦθ οουγοχὶδ ἸΏ ΠΘῺΒ ὑγδη8 11 δᾶ Ῥ]ΥΆΙΘΙα ΜΉΝ 
θὰ ΠΟῚ ΤΑΥΒΒΙΙηΟ; οὖ πονηρᾶς ἀποαπθ ΠΟῚ ΤΉΪ]Π118 ΒΘ ΠΤ Θϑῦ 
αὐᾶτη ἑαυτῆς, αὐοᾶ ΤΊΟΧ ΟἸΩΏ].Π θυ οοαα, βυβγαρία ῬγῸ αὐτῆς 
Βα ὈΒΟδα] 7αββθυιηῦ. (ὐαΐα Θηΐτη Ῥγδνᾶη δηΐτηδιη παρθθηῦ, ἤσ10 
Πα, ΠΟυΩΪη65 ΟΡ πϑηΐαν; αὐ δαΐθηῃ 14 Ἰρϑαπη ῬὈγῶνᾶ, ΔΗ Πηδ, 
οἴμοι, ΠΟΙ ΘΙ, 564. 5101 εαἴπηϊιω Ῥ]αύο δὸ βθουσίαβ αἰχιῦ, αὰο 
ΓΑ ΘΠἾὰ8 ἑαυτῆς συγγενῆ 511η}] οὔϊατῃ δια βθα αθηΐθιη χρηστὴν ψυχὴν 
ὈΥΘΏΒΕΘΥΥΙ Ῥοβδυηῦ. Η. Βθνοοῦν! πονηρᾷ --- δοξάξζοντα -- αὐτῆς. 
-- 1610 δοκεῖν καὶ εἶναι οχ Ηδίπϑογῆϊ οοπ]. ρὸ δοκεῦν εἶναι 
ΤΘΟΙΡΘΙΘ ποὴ ἀπθιΐαν!, αὐ]ὲ οὐ ΡῸῚ 586 νυϊσαΐω ἰαπραθὺ οὖ ργϑθ- 
οραδηΐθ αἰσϑήσεις χαὶ ἀλήϑειαι τὰ. οΥ̓αοΥἹΒ αἀἀοα 16 ΘΟΙΩ ΘΓ ]ΟΠΘ 
Β11116 ΠΟύΟΠ Τὴ ὉΔῚ. τϑαυϊγαηῦ. Ἡ. ΟἸη181 εἶναι. -- 168 προσ- 
ἤρκεσα μὲν Ἡ. ρῖο προσηρξάμην, αποα ἔδΥΥ] ΠΟ ῬΟΒ86. ΒΟΒΘ6Ι- 
αθγὰβ Βοθοκῃῖαβ (δα ΜΊπ. Ρ᾿. 180) ᾿ἴρϑϑαπθ 1. ὑπιῦο ΘΟ ΒΘΗΒα 
Ῥγομαηθθνθυαηῦ, αὖ ΘΡΥΘΡΊαΘ6 ΟὐὈΥΩ15. ΟΟΠ]. Ἰοοῦχα ΠΘΡΆΓΘ ΠΟ 
Ῥούαρυιτη. Η. Ἡδνοοδτὶ προσηρξάμην. --- 1098 ἂν γοδὺ πρὶν 
Ὁ} Ηβδιπάουῆο αθβιαθγαύμμη ἸΏΒΘΥΘΙΘ. ΠΟῸῚ Τ]ΘΡῚΒ υδτῃ δύ]. 
ϑυαϑιιβ Βατη. Η]. --- ἸΌΙάθιη ἀλλὰ λέγε ὁΧχΧ α Ῥῖὸ ἀλλ᾽ ἄγε τοϑύϊαι, 
ῬΥΘΘΒΘΥΘΙΤη. οὑπὶ 1056 ΤΠ ΠΘΟΘΟΥΒ. πο ἀποθπασυχῃ 856 568 τοβαῤδη: 
ἄστα ϑοογοῦ ργθθρθαῦ. Ἡ. Ἐ6α1 δα ἀλλὰ “λέγε. -- 1118 ἑαυτοῖς 
ψεύδεσϑαι ἸΙΌΥῚ Ῥγδθίθυ. 1Π 2 1] ἑαυτοὺς ψεύδ. Ῥγδθρθηῦ. --- 
112 χειρί τινὰ α;, χειρὶ τὴν ποίοει ιτὸρ τ᾽ αὖ οΟἸΤΟυΙΗΒΟΥΙ͂ΡΒΙ, 
αὐἴῶ ἃ ὦ δἃἰροβὺ πολύ, ὑἀπᾶθ Π]υᾶ τ᾽ αὖ ογὔατα 6886 ΒΒΡΙΘΟΥ: 
Β1γ6. ΘΙΠΘΗ ΘΠ ΤΩ. ρούϊιβ αὐϑι [ο]]Θηαάθτη να θούαγ, ΠΟῚ ΟἿ} 
Ἡδυβάϊο πάνυ, 564 ΒΙπ}]1ΟἸοΥ στὸ οοτητηθηάθιη. ΗἩ. Βούϊπαϊ 11πα 
τ᾽ αὖ. --- 111Ὲ} μὴ γὰρ λεγέτω α, μὴ λεγέτω ὃ 6. ΔΑὖὐ ραγίίου]α, 
Θχρ! τοῦ, οὐ τὸ ὄνομα λέγευν σκῶμμα ἔαθαγατη 510, ὨΪταΊγτση. 18, 
ΠΟῚ ΠΟΙΏΘΗ, 564 ΥῸΠ ΤΠΘΙΠΊΟΤΘΙῚ οροχίθεύ. Η. --- 1178. ἁμαρτά- 
γνεὺν α; διαμαρτάνειν ὃ 6. Οἱ Ἐπύηγα. 281 Ὁ, 1 1θιάθιη ροβϑὺ 
ἐξαμαρτάνοι 5'γηρ]οχ ἁμαρτάνων βοαυϊύατν, Ρ]υγϑααθ δα ἘΟΥΒΥΡαν. 
14Δ. Η. --- ΠΙΙάθτα σϑύθυθμι τηθϑτ ΘΟμ] θοῦ] τὸ Ῥ7Ὸ καὶ περὶ 
τὸν μέλλοντα οὐϊδτα πμῸ ὕαΘΟΥ, ΠῚ ᾿η040 ααϊᾶ ΔΌΒοπαχη νἹαθύαν 
αὖ116 δα Δ]1υα Ῥγαθύου βαδασιτα ὑθυῦρυβ ΤΘΘΥΤΊ, 56 α οὐὔϊϑιη ααϊῶ 
ἐούστα βρθησβ αὐϑουιῦαγ, αποα Ιηὐθὺ 8118 οὐϊδι αὐ116 ΘΟΙΏΡΥΘ- 
μοηδοῦ: υὐ]6 Ἰριῦαν πο οϑὺ ΦΌΠαΒ, 564 ΒΡΘΟΙΘΒ, Οὐ7ὰ8 ΟΘΠῸΒ 
ΠῸᾺ τῷ ἀΘΠΉΙΪῚ ρούοϑῦ, αὖ 1τηὐθι ]1ὼ οὐΐγα ἔαθαχατχη ὕθιηραβ 
οοηὐϊηοθγθ ἀϊοαΐαγ. Η. Βιοβεθαϊ καί, --- 179.Ὰ γοβυιαὶ εἰ μὴ 6Χ 
ἩδΙμΔΟΥΗ͂Ι ΘΟΠ7. ἴῃ εἴ πῃ ταυϊαύαμι βθηὐθηθδθαθθ ἰδῶ Ῥούϊα8. ὁ0π- 
ΒΌΠῸΙ, αὖ αὐτῷ ἴῃ βπ6 οἰγουχηβου θθθια; αὑοὸ ἔδοίο μδο ἴπ Τ6 
Ῥτοίαρονδθ ἱποοπδύδηνίδ, ΔΥΡΟΔΟΣ, αυοα οὕτη 880 αὈΘΙΠα 6 7πάϊοῖο 
γΘΥῸΤῚ ἸΠγ ΘΏ1γ6 Ἰθούωπβθῦ, δ Ὁ 1050 ὑδιθη ΤΘΥΆΤΩ. ΟΥ̓] Τὴ. Οδαδοϑ οὗ 
τα ὔϊο 65 ΟΘΥ ΙΒΒΙΠ16 ῬΘὐ] ἀἸΒΟΙΡᾺ]15 ρουβαθβοσιῦ. ΟἿ, βορὰ ο.20. Η. --- 
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179} καὶ ἐξ ἀρχῆς οὺπὶ ὦ Θα]α], Ὁ] ὃ 6 καὶ οπδαμπύ. Η. --- 
1811) φορὰν 1 608]. Ἠοϊπάΐξ, περιφορὰν οθύθυϊ 110]. --- 181} τὲ 
αὐτοῖς 1 οΘο0η]. ΗοΙπαΐ,, τὲ ἑαυτοῖς ΟΘ ΘΙ. --- 1524Ὰ αἰσϑητὴν ΒΟΥΙΡΕΪ 
6Χχ Βαυῤῥηηδμμηϊ ΘΟὨ]., [1001 αἰσϑητόν. -- 1828 καὶ δηΐθ ἐν τοῖς 
πρόσϑεν ἸηΒΘΙυῦ 6Χ κι Η. --- 182} οὔτε τιν᾽ ἄλλην 6 ΤΊ556Π1 
οομ]. ΘαἸαΙ, οὐδέ τιν᾽ ἄλλην 1100]. --- 1884 διαούο Θ ΤΙΘΏΥΒΙΟ ἴῃ 
ΖΑΒ πὶ ἀππᾶ]. 1897 Ῥ. 1δὅ τὸ 80 Ἡδιπᾶ. αὖθ οὕτω λέγειν ταὐγα- 
ΒῸ) Θχρυμπχὶὺ Η. --- 1888 τὸ δηΐθ οὔτω ἃ ϑΟἢ]ΘΙΘΥΥ ΘΟ ΘΙῸ 
ἀαϊδαχη βαδβύα]]. --- 188 5) εἶναν ροϑὺ αἰδοῖός τέ μοι Δα, α, οτι. 
ῬΙΘ Ια 6 ὃ ο. - 1880) λέγεται Ἰ1ὈΥῚ, λέγετε ΟΟΠ]. Βαυῤῥμηδηπι8. 
-- 1898 οὐ γὰρ 110τἹ, οὔτ᾽ ἄρ᾽ ΘοΠ]. Ηδαβαθ. --- 1898) Ζνάγκη 
τ μέρει Τπθδοίθίο, κάλλιστα --- καλεῖς ϑοΟταῦ ὑπ] θυὺ ΗΠΥΣΘΙ. 
γαυϊ]ρὸ ἀνάγκη μὲν οὖν Τηρδοίθίο, ἤτοι --- μέρει δοογοῦ!, κάλλιστα 
Τμθαθίθίο, τὸ δὲ διαν. --- καλεῖς ϑΟΟΤΘΠ ἐγ! απηΐατ. --- 1900 
ἐπὶ τῶν - ταὐτόν ἐστιν οχ αΤ' οὐ ΤΊΔΥΘΊΩΘ .Σ Βρδ ῬΥΪΤηῸΒ 1ῃ 
ΟΥ̓ΊΠΘΙΩ γοϑυθα, ὉΌΙ ΤΘΙ1Ἃ Ὁ] Π101Ἰ ροϑῦ καί σοι τὸ ῥῆμα ὈγΘνυ θυ 
περὶ τοῦ ἑτέρου δαδαπύ; Θ]οΟΒΒθιη 18. ΘΏΙΤῚ ΒΒΡΙΟΙΟΙΘ, αὖ Τὸ α!]1Ὁ. 
ααοαὰθ ὩρπΟΥΙῦ, ῬΥΟΥΒΒ οαυ Θηὗ νἹαθηασατ6 6χ ΓΘ] ἀΟσΌτ Ῥού 8 
οοὐα, ΘΟΙΠΤΎΗ ἴοπΐθ οᾶϑα ΔΙΊ. 0 Θχοϊϊθδθθ θοαὰθ ἔδοίο 56ῃ- 
ἐθηξϊαθ ὑθυτηηδ πη 88 Οδτιβδ, ῬδυοΙβ αυϊρθυβάδπι, ὙΘΥΌΙΒ. βοῦ5 ΟΌὉ- 
ΒΟΌΓΣΙΒ ΒαΡΡ]θί, 6586. Η. ἐπὶ τῶν --- ἐστιν ὉΏΟΙΒ ΤΠΟΪΌΒΙ οὗ Ῥοϑῦ 
θῶ περὶ τοῦ ἑτέρου δι 4141]. --- 1900) ὁΧ ὦ τότε ἕτερον 1ηΌΘΥ τὸ 
οὗ ἕτερον Ἰηϑογαϊῦ γε Η. - 1908 οὔτ᾽ ἄρα Η. ϑομτηταύ,, οὔτε 
γὰρ ἸΙΡΥΊ. -- 1914. αὐτὰ α, αὐτοὶ Αϑύ. -- ἼΘΙ ὅταν α, ὃ δ’ ἂν 
11", ὅταν δὲ οφθἰθΙ]. --- 1980 μεταφερούσης Η 6Χ Θ0Π7. Βαϊ. 
ΤΠ ΘΠ] ῬΙῸ μεΐαρρεούσης. -- 195} ἕτερόν τινὰ ὃν αι, ἕτερόν τινὰ 
ὧν ὃς. --- 194Α τὸ σημεῖον α, τῷ σημξδίῳ ὃδο, ἀπᾶ6 Ἡδυβαϊο 
ϑαοίογα Β51' τὼ σημείω ΘΧβου ρβουαπύ; πάϊς ἀαύθιη ΘΟ] ΘοὔΤ86 
δα υἸΒΒΙΤΠΟΥ ΤΩ. 11ὈΤΌΥ ΤΩ ΘΟ ΟΠΘΙΩ 60 ΟΟΥπ8 Ῥυϑθίθσο, αα]δ 
Πδθ6ο ργορύθι ϑῃηζθοθάθηβ ἀμφοῖν ἴδ.0116 1ῃ ἀπδ]θ τα τη δ τοὐογοΐ, 
ΒΩ σ Δ Θτὴ ϑιαΐθιη ῬΙαῦο Ῥυορύθυ ΘΟ ΘῊΒ ἑκάτερον ῬΥδθύ 1556 
γιαρίυτγ. Η. -Ξ 1045] λυϑῶδές τι 1ποσὶ, λιϑῶδές τε ἘἸΟΙΠηπ5. --- 
196Α αὐτὰ πέντε α, αὐτὰ τὰ πέντε ΤαΤ. ΟΌ]Ω Ἡδιπαοῦῆο ρῥυϑϑύθυ 
πθοθβδιύύθιη ; πϑτη αποα Ογαῦ. 482 αὐτὰ τὰ δέκα Ἰοριύαν, οοη- 
ὑγθυ]ο ΘΧΘΙΏΡ]Ο ΡΟΙΠῦ. 2894Ὰ ἐν τούτοις ἑπτὰ Ῥὶαπθ τϑρϑπαϊδαν. 
Η. --- 1910 λαβεῖν καὶ σχεῖν α, ἔχειν Ὁ ο, ἴσχειν Τα. ὁΣ ὙΥΊΠΟΚΘΙ- 
ΤΩΘΤΙΪ Θοῃθούατμδ; αὖ δογϊδύιϑ λαβεῖν 511 5ΙΤΉ1] 6 ροβύαϊαῦ. Η. 
- 1980 αὐτὰ Ῥοβὺ αὑτὸν δὴ (ΟΥ̓ΠΘΥΒ. ὑο θα πο] οΘοῃ- 
7θαΐασθ, ἐντός, αὐοᾶ ς οΟἸτηαπ6 Θὐϊδτη δα ]Π0. βϑουθ! βυηῦ, ἄοηθο 
Ὠϊο που βϑίσηθ ὑούππι Θ]Ἰτη]ηδγθὺ; ΤΩ1Π}1 ΟἸΓΟΙΙΤΩΒΟΥΊΡΒΙΒΒΘ βα ΠοἶΌ. 
Η. Βουοοδνι αὐτά, απο οὖ ἴπ ΠΡτῖβ. -- 1980 μαϑόντι καὶ 
Ἡ οὐτὰ ΒΘΚΚ. αὐδηηατθμ 51η6 Ιἀοπθῶ οΟαά. δαοίουτῥαίθ, αΟΤΌΤΗ 
ῬΙθυααθ (0) Ῥαυ ]οα] πα οτη ὑππῦ, αὐδρτορίθι ἢ ροὐϊι5 Ἡριη- 
ἀοτῆσβ, ἣ οὐτὰ οοᾶ. γοη. Π οουγθοίουθ ΤῸΣ. ΤηΒΘΙ ΘΙ; ΤΉ1}}1 
καὶ ποῖ 5τηρ]οἰναΐθ τηδρὶβ αἀδτη οΙοσϑηύια, βὐσαοῦατΘ. ΘΟΙΏ]ηΘΠ- 
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ἀαύστῃ οϑὺ. Η. --- 2001) οὐ γάρ που Π Ἡ οὕὐτὰ Κ'.6110., πὼ Ἰ1ῸΥῚ 
ΤΘΙΙΔῸΙ, 564. ἰδού πὼ ἴῃ ποὺ γα δ ἀ1η 6556 7161 ΒδΙθοΥ 85 
γιαϊῦ. Η. -- 2014 μένουσι δὲ Ἰ1ΌΥ], μένουσι δὴ ΤΥ. -- 2018 
τούτοις α, τούτους Ὁ. --- 2094 οὐδὲ τὸ τοῦτο Ποιπαΐ,, οὐδὲ τοῦτο 
ἸὈγ]. --- 2020) αὖ τοῦτο Ἠοϊπαΐ,, αὐτὸ τοῦτο Ἰουῖ, -- 2080 τέ 
δέ: α Ἡ, τί δὲ δή; «. --- ΤΟΙά, ᾿λέγωμεν ω Ἡ, λέγομεν ς. --- 
2048 δεῖ δέ γε δὴ ΠΥ], δεῖ γε δὴ Ἴαγ. οὐτῃ 1. - “2040 Ροϑῦ 
ἕν ΟΟΥμδυ5 δα, ἢ πέντε καὶ ἕν. --- ΤΟΙ. τηθὸ ρϑυϊοαϊο τὰ 
πάντα ἐξ οὗ πάλιν δ᾽ οὐχ ἕν λέγομεν ΒΟΥ051, ἈΌΪ 5 οὕτη ΠΠΟΥῚΒ 
πάντα τὰ οὐ οὐδὲν οαϊαϊῦ, αὐδηηαπθηι Ῥγϊογῶ 1δτὴ ἩΘΙ ΠΟΥ τ5 
ἴη πᾶν τι τὰ, Τανῖο. 1ῃ πᾶν τὰ τασίαταπῦ. βοογαΐθϑ ΘΏΙη, αὖ 
τὰ πάντα οὗ τὸ πᾶν Ἰάθτη 6556 ἀθηηοηβίγθῦ, ῬΥΙτη συγ γΥ85 ΒΘΗΘΤῚ 
ὨΌΤΩΘΙῚ Ῥαγύθϑ ομδυταῦ, αὐ Ὲ5 ΟἸΩΠΙ ΡΒ. 56Χχ οἰποιϊοῦαν, θυμάθχῃ 
ὑδυηθη ὨΠΤΠΘΙΌΤῚ 1 ΟΠ] 5. ὉΠ] 6556 τηοηθῦ, ἀπᾶθ βθαυαγ, 
αὖ ΟΙΏΠΘ, ΠοΟ οϑὺ β56χ, οὕτῃ ΟἸΠΠΙΡι5. (6115 ΤΥ 5) 1άθτη 5: 
μοῦ ἰρτύαν αὖ Το ούθίαβ 1 6] σοῦ, ῬΥΙΤΉ ΤΠ 1ῃ ΒΘΠΘΙΙΟ Ῥ] ὙΦ] ΘΤῊ 
ὨΠΙΏΘΙΊΤΩ, ἴῃ ΘΟ ὑϑιηθῃ ΥὈΥΒΊΙ5. Θὐθτη. 51ΠΡΊ ΠΥΘΟΙ͂ ΡΤ ΟΒΟΘΙΘ 
ΘΟΡΊθαΙ, α6 101 ΟῚ 1η61]60Ὸ αποτηοᾶο δύ]. ὁχ οὐδὲν τῶ τοροίαῦ, 
αὖ 8 Βθαῦθη5 ἀνάγκη ΒΌΡΡΙΘΙΙ τὲ Τα θοῦ; ᾿ττηὺ απθτὴ αἰηγτηῶ- 
ὑϊγ8 ΥΘΒ ΟΠ ΘΥ 6 γοϊαχητβ, 61 781. ἴῃ Τηουγοσθῦίομθ αποα αἰῆυτηθῦ 
ῬΙΟΡΟΊΘΥΘ ἀθρθιηαβ. Η. Ποδυθαϊ πάντα τὰ ξξ. --- 2040) λέγω- 
μὲν (λέγομεν 1.4.5 500.), αὐαἰῷ ΔῸ 115, αὰδ 46 παντὶ οὖ πᾶσι 
αἀϊοθπᾶθ Θγδϑιηῦ, εα πᾶν οὖ ὅλον ὑγωπδιύαγ. Η. --- 206 Α τοῦτο πᾶν 
11ΌΥ1, τοῦτο τὸ πᾶν Ηεϊπαΐ, --- 2Ο6 Ο οὐδὲ τοῦτο 1ιρτι, οὐδὲ τὸ 
τοῦτο Ἠοϊπαῇ, -- 209 τῶν λεγομένων ΠΡΥΪ, τὸ λεγόμενον ΟοΥ- 
ΠΕΣ 5. -- 2090 ἐξ ὧν εἶ σύ: ὃ ἐμὲ οχ Ἠοϊπᾶογῆϊ 0017.» - 
ἣ ἐμὲ Ῥούϊιβ δὰ ΘΣΡΙΘπάδτη οοαα. Ἰωσαπδτη βουιρϑιῦ ϑα σιμότητα 
ῬΘΒΡΙΟΙΘΗΒ, ἈὈΙ Θ90 μνημεῖον ΤΘΒΌΙΟΙ τη] τὴ, Τα. οαπὶ ΕἼΟΘΙΠΟ 
ἐξ ὧν εἴσει σὺ ἐμέ, ατοὸ ΠΟῚ ΠΪ5] δαἐ δ, ΘΟΥαρύθ] ἃ Ῥγορωρθίαγ. 
Η. --- 209) εἰ δέ γὲ --- φέ νῦν δὴ ὡς ἕτερον ὑπέϑου Βοαἤδτη., 
εἰπὲ (εἴγε γ8] εἰδὲ αἡ δή, τί νῦν δὴ ὡς ἐρῶν ἐπύϑου; 

ΒΟΡΙδύδ. ΤΑΌΥΙ οΟΙ]αῦ 1. ὦ Οδιδίογαιο οὖ ϑομθηχζίο Βοαᾶ- 
Ἰοιησδ (Ὁ), 2. ὦ ῬΒΏ]θηῖο οὐ ΒΘΚΚοτο ῬΘΥΙΒΊΘΗΒ15 1812 (ΠΕ), 
8. ἃ Βεϑίϊο οὖ Βθκκούο Νωοϊοδηιβ 22ὅ (4), νϑηθύυβ 188 (ΠῚ οὖ 
189 (Σ), νιμαο Ομ Ή 515 21 (Ὑ), ῬΘΥΙΒΊΘΉ515 1808 (Β), 4. ᾧ ΒοΙ- 
Κούὸ ρηθύιβ 184 (3), ἃρῃ. οἷαββ. ΤΥ δ4 (4), ΟὐοΙἸβ "θη 1δὅ 
(Γὺ, ῬΑΥΊΒΙΘΉ518 1809 (Ὁ), 1811 (ΒΕ), 1814 (ΠΗ), ὅ. ἃ 46 Ευγ]δ 
ΕἸογθηὐϊητ5 ὅ9 1 (8), 85 6 (Ὁ), 86 9 (0), οοα. αὐθεῦ. ΕἸογηὐίη. 
219ὅ (1), 6. ᾧ Βυάο!ρῆο Ζιυυαν:θ 518 (Ζ). 
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Βορῖβῦ. 211 καὶ γένη α, καὶ τὰ γένη ἧς --- 2118 ἅπερ 
πρὸς. α, ἅπερ καὶ πρὸς δ". --- 2184 μὴ ᾽μὲ Ὗ., μή μὲ α, μὴ 
ἐμὲ ἥς, - 2180 σὺ κἀγὼ ΟἸΩΠ65 Ἰ1ΌΥῚ ῬΥθθύου ΕΊΟΙ. 1, ααἱ σύ τὲ 
κἀγὼ θαθού. Η οοηΐξονῦ Οταῦ. 8928. --- 2198 ἃ δέ γε νῦν δὴ 
διήλθομεν. Τοοχ. Ἡ Τυγν., τὰ δέ γε νῦν δὴ ἃ διήλθομεν ΟΒθοτ. 
ἃ οἵα. α΄, δηΐθ δὴ ροηΐῇ ἧς -- Ο100 τὸ δὲ μαϑ'. 6Χ Ἡοϊπάοται 
οοπἠθούυτα, ΠΥ δή. --- 219} ϑέντας Ἐ οτ. ἨρΙηαῇ,, ϑέντες ἔς. 
-- 290ᾺΑ ὃν οὁ0η]. Ηοϊπαϊ,, ἐᾶν 1101]. --- 2208 αὐτόϑεν Κ ἜΠῸΕΣ 
αὐτόϑι ἕξ οομίγῶ ΒΘΗΒΌΙΩ, αὐϑπαοασυ!άθιη 15. Ῥούϊαβ, (1 Ἰοα 
ῬΙβοαῦαγ, αὐτόθι Ποο οϑὺ βύφθιμι οὗ 6 σθϑῦϊρτο σϑηϑύαι, αἸ18} 
18, 6] ἀΟ1Ὲ1 ΒΘαΘῃ8 ΒΙπο, αὐτόϑεν, Θχϑρθοίαῦ, αὐτά ΠΝ 
ὨΔΒΒΙΒΥΘ οδρΙδῦατ. Η. -- 5900 “ἄλλο Ῥοϑὲ οὐδὲν οτη. α Ἰη8]6, αὖ 
220 Ε τὸ ποῖον. --- 322 Β ὁπότερ᾽ ἂν ἢ --- διοριστέον Ἡ, ὁπότερ᾽ ἂν 
ἡγῇ -- διόρισον ἸΙΌΤΙ Ῥγαθίοι ὦ, ααὶ παροὺ διοριστέον, ΠΘαᾺΘ 
ΟΡΙΠΟΥ Τμρϑαθίθυι οϑὺ ἀθἤηῖγθ, ᾿Β64 ῬΓΒΘΒΟΙΙΌΘΙΘ, αὐγὸ τηοα0 
ἘΠοαύθιη ἀθἤμηιγο σνϑὖ; αποα ΠΝ ἸΏΒΊΙΌΟΥ εἴ σοι φίλον οὐ 51- 
τῳ (Τα ού. 162 Β, βορῃιϑύ. 216, Ῥυούίαρ, 8538 Β) ἴῃ οΟὈβθααϊο 
ΑἸ ΤΘΥῚ ῬΟΙΠοΘπάο ΒΟ]ΘΙΊ ΤΙ, βιηὖ, σοὶ δὰ φίλον τοίθυυθ τη 81], αὰο 
ἕαοῖο ἡγῇ ἴῃ ἧ ταυϊδηά τη) ογαῦ, Ὧ181 οὐϊθιη δπάδοῖπθ ἡγῇ καὶ ἡ 
φίλον 5ΟΥΊΌΘΥ6 γ8] φίλον εὐρῇσϑαί σοι Οδλι061115 πούϑγθ υθ]]θιη. Ἡ. 
ψαυϊσαύατη τϑϑύϊυα!. -- 2285.Ὰ ἢ δηΐθ ἡδυντικὴν δαα. Ἠαΐ, --- 228} 
διαιρούμενοι 01, διαιρουμένην τε -- διαλλαττόμενον οοη]. Ηαΐ,, 
διαλλαττομένων Ἴϊοτῖ. 298 Εἰ καὶ χρῆται οοπμῇ. Ηα ,, κέχρηται ΤΠΠΡυΐ, 
-- 2240 μεταβλητικῆς 5 ἘΠ 110 Ὶ μεταβλητικὴν γ6] μεταβλητικοῦ. 
- ἐμπορικῆς Γύοτ. Ἐπὰ Ἐ)3 Ἠδῇ, 1101 ἐμπορικοῦ. --- 228 Β 1ὐϑηηατιθ 
ἱπξουίαβ 996Ὰ οὐ 282 0 ΠΌΓΟΥΌΠΙ ἸοηρΘ Ῥ] ΣΙ ΠΟΥΤη ΒΟΥ ρύυτ ηι 
ἀμφισβητικὸν Ῥ͵Ὸ ἀμφισβητητιχὸν Παθηΐου ΥΘυΟΟαΥ, ΠΟΣῚ 610 
ΘΌΤα [ΟΥΤηδ Τὴ οὐτη ὀψοποιϊκὸς γ6] οἰκοδομικὸς ΘΟΙΩΡΘΓΆΓΘΙΩ, 506 
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ῬΙΟΡΌΘΙ ΒΥΠΟΟΡΘΩ, αὐἀδ αὐδτὴ ᾿ἰαύθ ρμαύθαῦ θχθιηρὶῶ ἃ τὴη6 ἷἱπ 
ΘΟΒπθΙάθυγ. ῬΏ110]. 1 ». 488 οὖ ΤοΌΘΟΚΙΟ Ῥᾶγ8]1Ρ. σΎ. βυ. 1 Ῥ. 
44 οοἸ]θούῳ θαπαθ ργορϑηῦ. Η. --- 225 Ὁ τοῦτο δ᾽, ταῦτα ἔς. --- 
Φ90 Ε'ὶ καὶ τί τις Ἠαΐ,, καὶ τίς Ἰ1ΌΥ]. --- 2218 εἰλήφασι α οὐτὰ 
ῬΙΘυβααθ, εἰλήχασι ς ΒΡΘΟΙΟΒΘ, 564. ΟΠ ΠΡῚΝ ΠΘΟΘΒΒΔΙΊΘ, ΑΔ Τα 
ῬΏΠΘΌ. 8178, αδἱ δ΄ 11}. οοΠ]. εἴληχε ἃ ΙΒ ΚΘΙγηθηπο ρῥγαβῇ, Τ᾽ το. 
Ῥ. ΧῚΥ ταουῖΐο τσορτοραΐω οϑύ. Η. --- 228 διαφορᾶς διαφϑορὰν Ἰ1ὈΥῚ 
Ῥτιδθύθυ. Σίθου., αἱ μαροὺ διαφϑορᾶς διαφορὰν οὕτη ς Θχ ΟὈΤΠ. 
0011]. ΟἝ]ΘΩΙ ἸΟΟῸ Ὠϊθῶ; θϑηάθιη ὑδιηθη ῬΘΥΎΘΥΒΌΙη. 6586 0515 
ἩΘΙΠΘΟΥΗΙ ὙΘΥΌ1Β ῬΤΌΡΘΒ, αα] οοαα. ἸΘΟΙΟΠ ΘΙ σϑυϑτη ἔΌγ6 οὖ, 
51 Ῥῖὸ στάσει νόσου ἀοἤμΙΟ αὐϑογογθύασ; δὖ ϑηῃΐστη ψόσος οὗ 
στάσις οοτηραγαπύαγ, αὐαοάαπθ 1ῃ ΠΠ]|άτη, 1ἄθιη τῃ μᾶποὸ οϑαϊύ, αὖ 
ἀΙβοα1ο ργθοθάθηθθ οουσαρύθα πϑϑούαν. Η, νοοῦν διαφϑορᾶς 
διαφοράν. --- 2280 πειρώμενα, αὐοα Δ ὦ ΟΥ̓ Ιβθατη 1ῶτὴ ΤΌΤ. 
ΟἸΤΟΌΙΒΟΙ ΒΟΥ αηὗ, ῬΥΟΥΒᾺΒ ΘΧΡᾺ]1; 51τηὰ] ϑαΐθη 5θαὰ. τούτου 
τυγχάνειν ΟἸΤΟΌΤΩΒΟΥΙΡΒΙ, αὐἀᾶδ ρθῶ οὑτὴ δια ὁρμὴν Ῥ͵Ὸ 9]ο586- 
τηϑῦθ ϑρροβιύῶ θϑβθηῦ, ᾿ῇοχ 1ῃ ΟΥαϊπθιη τϑοθρύω οἰΐθγατα 10 
Τη θυ οΙαμηθηύατη Ῥγοάυχίδβθ νυἱἀθηΐαν, Ἡ, οϑύισαϊ! πειρώμενα 
τούτου τυγχάνειν. --- 229Α δέώκη δύρ. τοῦθ 6 ρ]Ἱοββοιηδύθ οὐδαμη 
6556 οθηβθῦ. --- 2290 ἀμαϑίαν ΒΚΙΚ. οὐχ Ὁ 1, οομ]. Ηαΐ,, ἀμαϑία 
ΥΘ Πα] οομΐγῶ ἰΘρθμλ, αὐδῶ ΠΟΠΊΘΙ ΒΘΙΏΡΘΙ Θυπάθιη οὐὑτῃ ὄνομα 
ΘΔ ΒΌΤΗ ΤΘαυΪΤΙῦ; ὩΘῸ Τ]ΦΡῚΒ αΙΩΥΙ τηοὸχ 229) κατὰ τοῦτο Ῥ͵Ὸ 
καὶ τοῦτο ΘΧ ΟΟΠ]. ΒΟΙΊΌΘΥΘ, αυἷα Υἱχ ἀθοθαῦ Ρ]δίοπθιῃ Β 00 
αἀοα 6 αἸγ1Ἃ] ΡΟΒ86 1δθ Γᾶ 6, ποι δἀἀθηξοια αποπηοᾶο, ᾿ρβδααθ 
Παθθθύθιι αὐδοϑῦιο κατὰ τί δηὐθοραθηύΐθιη ῬΥδΘ ΡΟ ΟΠ Θτὴ τθ- 
ααυϊυτῦ. Η. Βοϑύϊδαιϊ καί. -- 2818 οὐκοῦν Ταν. Ῥ]αύομι γα 181 
οὔκουν. -- 2810 ἦν Ῥοϑὺ περὶ τὰ μαϑήματα ἡμῖν 6Χ ΗθίπάογΗὶ 
6081. ϑα]θούαμη ἀ61]6υ1; αὐοα 51 50811]). Ῥγορύθυ ΡῬΓδΘΟΘάΘηΒ ἡμῖν 
ὨΘΟΘΒΒΔΙΤΌΤΩ 6580. οθηϑθοῦ, νἱάθοῦ 16 ᾿ἸΘη1Ὸ8 Γαθτιῦ ἡμῖν Ῥοϑὺ 
ἀνεφάνη ὑγδηΒΓοΥ"1. Η. --- 2898 Ῥοβὺ πρῶτον δα α, τὲ αὐἹάδπι δ᾽. 
Απΐθ πρῶτον Ἠάΐ, ἕν δἀαϊἀογαῦ. --- 2820 λέγεται γοῦν δὴ 1 Ηαΐ. 
ΠᾺ]]1ὦ 46 οὔσβῶ, λέγεται οὖν δὴ ΥὙΘΙΙΑῸΙ Ἰ1ΟΥῚ; ἸΤΏΠΊΟ ΤΠΟΧ Ῥοϑύ 
φαίνεται γοῦν Οὐ ὦ δὴ τὐπὸ βυδ]αύστη οϑῦ. Η. --- 2584 οὐ 
γάρ πω δ", οὐ γάρ που ἕξ. --- 284Κ καὶ γῆς Ῥοϑὺ ϑαλάττης 
φαα, ὑπὶ ς. --- 2840 ἧ δύύμν ἢ αὖ τυγχάνει ΘΟ] ΘΙ ΘΙΤΗΘΟΠΘΥ, 
ἢ οὐ δυνατὸν αὖ τυγχάνειν ς΄ οὑτὴ Ὀ]ΘΥΊΒα 16 ΠΠΌΥ]5. --- 284} ὦ ὠ 
ΟΙΏ. ἃ. --- 28ᾺΚ᾽ εἰς γόητα οὕτὴ Ἰ1ὈΥῚΒ ΟΥ̓ ΡΒ. ῬΥΘΘύοΥ 1, αα] 
μεροϑὺ, αυαοα Ταχϊ. τϑοθροεαηῦ, εἷς" γόητα. εἷς ὕδτηθη δα δηΐθ- 
οραθηῦβ. οππηὐαῦ ἤπθιη γϑ͵θοῦο θὔϊθτη σϑιη πη} ἸοΟατη. ῬΟ]116. 
2810 ΤΟ ἤησοΥΘ οοϑοῦϊ βαηῦ; ΠΟΒΕΡΙΙΙ Θοᾶθῃ) 1018 αἰοῖδαι αὰο 
εἷς ἄνδρα τελεῖν Ῥτοὸ εἰς ἀνδρὸς τέλος ἰέναι. Ἡ. --- αὐτὸν ροϑὺ 
ἅετέον οτη. α. --- 2385Β δέδοκται ῬδΥ8 ὃ, δέδεικται οΘὕθΥ]. --- 
2860Β ἀκολουϑίαν Ἡ 6χΧ οοΠ. ΡΙῸ ἐκ καλοῦ ἁέαν, ΟἸΤΟΌΤΗΒουΙρίο 
511] οὐκ, ααὸ δ]αποὺ οοαα, τϑοορύϑημ ΒΘ1η6] οΟυταρ θιᾶτα {α]- 
οἶτθ βῦυπασποταμῦ; ΒΘΥΘΙΙΟΥΘ ὑϑιηθη τ] ΙἸοΙηδ, ΟΡ 6886. 81 
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οαϊΐζοτοα ᾿ηὐθ] ]οχουαηῦ, ααδηηαθ ΘΟῸ ῬΙΌΡΟΒΆΙ, οογῦθ ΟΌΠ 5]11η- 
Ῥ] οι αῦθ οὐϊδη οοπνθηϊθηὐα ΟΟΙητηθπἀαύαγ; ΚΡ Ποαῦ ΘΗ11} 
Θχίθυπδτι αὐδηᾶδτη οοποϊπηϊ αὔθ, αὐ 6 ἴ801186 Ῥγὸ Ῥα] σι 1η6 
ἀοοϊριαύαν, αὖ Οταΐν]. 4817 Ο οὐ Ῥγοοὺὶ]. ἂρ. Ῥμοῦ. Ὀ10]. Ρ. 819 ἀ6 
ΟΥΟΪΟ δρῖοο: σπουδάξεται τοῖς πολλοῖς οὐχ οὕτω διὰ τὴν ἀρετὴν 
ὡς διὰ τὴν ἀκολουϑίαν τῶν ἐν αὐτῷ πραγμάτων. Ἡ. Βοβειθαϊ 
αὐοα οϑὺ ἴῃ 1115 ὑϑηῦαμι ΠΟ ΟἸΠ1π5. ΟΥ, Μαανρ.. δᾶν. οὐἹῦ. 
Ι η. 880 τ. --- εἰκὸς αὐ", ἐοικὸς ἔς. --- 2860) συνεπεσπάσατο 
ἸΠΌΥῚ ρυδϑίθυ ἃ, αὰαἱ νῦν ἐπεσπάσατο Παρομπύ. --- πρὸς τί Ῥ1Ὸ 
πρὸς ὅτι ἴρδῶ 5βοηὐθηύω Πεαριίαμῦθ ΒΟΥ1Ρ051, θη αὖ τη. ». 281} 
ἀλλὰ πῇ Ῥτο ἀλλ᾽ ὅπῃ ν0] ῬὮ1]|6Ό. 81Β τῷ ρῖοὸ ὅτῳ, ΑἸΙΟ]0. 1 
1100 ποίῳ Ῥτὸ ὁποέῳ οἷο.: πᾶτη αποα ΤΟΌΘοΙς. δα ΡΒ. Ὁ. ὅ7 
ΠΘτΪπθτη ΠΟΘῚΘ υἱνθηύιαση το] αὐϊγαση 1ῃ ἀιγθούδ, 1ηὐθυτορῦϊοι!θ 
φῬοβίψατη οὔἴθηβασατη 6586 7ϑούωντὺ, τη υἹῦο τυϊγαύτ8 ϑϑὺ ΒΥΪΟΖΒΟΠ]ῸΒ 
αὐδοϑῦ. ἴμπο. Ὁ. 141, πθὸ ὙΠΟ Κϑίσηδηηο δα Ἐππηγα. Ρ. 64 Πος 
οοποράδτῃ, αὖ ἴδυγθαθ διϑύθθβ θαθαση Ὁ ἸΤΠΡΟΥΙΟΒ ΠΠΌΤΘΥῚ15. 1 
ΘΙ θρα Ἰββιηατη. βου ρίογθιῃ ἰγαηβίογαῦ. Ἡ. --- 287. τὐθιιαπθ [πῇ 
Ῥ. 2680) μή ποτὲ τοῦτο δαμῇς Η οχ ἰθιηῃαγῦ 6018]. ἴῃ τηθ] θυ. 
ΡΙούϊπ. Ρ. ὅ8, αὐὑδ6 οογΐθ δὰ Πργοσυτα οὐ 810. Ἰθοὺ. τοῦτ᾽ 
οὐδαμῇ Ῥτορίαβ δοοθαϊῦ αἀαδιὴ ΗθΙ ΠΟΥ δαῇς, οοΥὐα τη ἃ ΒΘ Κ- 
Καοτο, Μυ]Πδοῆῖο, ΤΟΣ ΘΟ ΒΙθῈ5. τϑοθρύδ, αὐϑιηααθηη ᾿πὐουρυθίθϊο 
Ῥϑαϊο οοδοῦϊου οϑῦ: 5011 ρουβαϑᾶάθπαᾶο 58 Ὀ]ΡῚ, Πο0Ο οϑῦ: σῶν 8 
Ῥουβυδ ΘΥῚ 101 51η885, αὖ πο Ομ 6586 ραῦύθ8. Η. -- 
8710 τέ δοκοῦμεν ὦ Ῥγτδοθαμΐθ ὙΠΟ ΚΘ] ηθημο, ἔχειν δοκοῦμεν 
Ἐς, αὖ βίγαοθαγο 511621115 1111π5 Ῥῃδθαγν. 2840 τί σοι φαίνεται ὃ 
λόγος οὐχ ὑπερφυῶς... εἰρῆσϑαι; Ἡ. --- 28571}) τὶ ροϑὺ λέγειν 
μὲν ἃ Τυγ. 5] αύατα, αὐὼ ἴπ 110118 Θχϑύθῦ, ὙΘΡΟΒῸΙ, 5868 οδῃ- 
661118. ΟἸΤΟΌΤΗΒΟΙΡΒΙ. Η. --- 288Β μήτε ἕν α, μήτε τὸ ἕν ἔς, 568 
γαγϊαὺ ἴῃ 815 Ρ]αΐο, ααἱ] οὐδ ἴηοχ ἄρα οὐ τὸ ἕν αὖ αἰχιύ, Ῥαα]0 
Ῥοβὺ ἴῃ οὔτε ἑνὸς οὔτε τῶν πολλῶν γ6] βϑαπθηΐθ αὐίουϊο τὸ 
οταϊδιῦ, πάσχῃ Ὠ10, ὉὈ1Ὶ οὐΐϊδτη πλῆϑος 51π6 δυύϊοα]ο ργϑθοθαϊ. 
Η. ῬΙούομι τϑαα141 τὸ ἕν. --- 2881) οὰπὶ ὙΥΙΠοΟΙςθΙτηθημο Οχοῃ. 
γϑϑυριω βθοαΐαβ, ααἰ αὐτοῦ περὶ τόδε ἔτι ΘχὨΙροὺ, -γσουθῶ τί δὲ 
ἔτι μείζω τινὰ ἄλλην λέγειν ἔχομεν συ]οὸ ΤὨθϑοίδίο ἐσ θαΐα, τί 
ἴῃ τὸ ταυΐαΐο οὐτὴ ΕΠ]θαΐαθ σου ]8 οοπύϊππιδν!, Τπθϑθίθίοαθ 
Ῥιοχίτησσμι τί δὲ ἴῃ τί δὴ ΟοΟμνθυϑαϊη {0 π1, ααὸ ἔδοῖο θὐϊδιη 
τησ]δο γϑῃθιηθηύι5 Ε]θούαθ τΘΒροηβατη Δ 1ρ80 γοοϑέϊγο 1πο]- 
Ριὺ;: τὸ δὲ δυΐθιη αὖ ὙΘΥΟ γ6] οὐϊδηη ΟΠ] ὑϑιη θη Υ6 ΥΘΥ8, 
γοΥ Ῥοθ86 ροβϑὺ Ηριπα, δὰ Τηρϑοίο. ρ. 888. 1ρ586 ἄοοσαὶ δᾶ 
Τλιοῖδη. Ὁ. 82; δᾶάᾶθ δα]. δα τϑρ. 1 8401). Η. ὃ: τοῦδε 
Βθουΐιαβ ΒΟΙΡΒΙ τοῦ δέ. --- 2588) ξυνιεῖς ὦ οὕτη Ὀ]ΘΥΒα 6. Π60 
Ἰοὺ 248 Β Ῥγὸ σὰ]ρ. ξυνίης, αποα γ6] ομηθιάθυαβ δα τϑιρ. 1 
Ῥ. 69 τηογα]οὰ5 γοὐυϊηθὺ, αὐϑιηαπδγα γϑύθυ ΘΒ ΟΥΔΙΊΤη ὗ101 1Π]ϑτὴ ἴοτ- 
ΤηᾶΤη 0515 Αὐὐ1015 οοποράπηῦ; οἵ, Βαβύαθη. δα 1184. ρ». 98. 12 
οὐ Εύγτμο!. αὐᾶ. Ὁ. 5816. 4. Η. --- πὶς α, πῶς γὰρ οὔ; ἔς --- 2894Κ 

ῬΙΑΤΟΙ͂ Ο 
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ἑνὸς γὰρ εἴδει «α, ἔν τε γὰρ ἤδη ς, ἕν τι γὰρ ἤδη οχ ΗδΘΙΠΘΟΙΗ͂Ι 
601]. ΒΞ, ἐν ἑνὸς γὰρ εἴδει Ταν. », 108. ΟἸΔΏΪΡ 8 λυχία ορύ. 
οοαῖ, ἔμοῖϊθ οαγθιαιϑ, Η. --- 2898 ἐμέ, γ᾽ ἔτι τίς Ἡ, ἐμέ γ᾽ ἔτι τί 
τις ς οομίγα οοά. ποογιαΐθυη, αα] τὶ οὐ δαηῦ; πϑτὴ αὐοᾶ 
δύ]. Οχοη. ἔτι οτητὑΐθυθ παυταύ, ΒΟΚΚΘΡῚ ΘΥΤΟΥΘΙη. βθοαΐαβ Θοϑῦ, 
0 Οἰἰδέογαϊαμη, ρα ἀθηὴ ΟΪᾶγθ ἐμέτετι τίς Θχδὑαί. ΘΘηθιι8 
οϑὺ: αα18 ῬΟΥΤΟ ΘὑΙ ΤΩ τ 61 γ ὑ1 0 ἢ ΘΙὴ Βοθ θοῦ Ἡ, Βοϑυαϊ 
τί. - κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον ὕ, κατὰ τὸ ὀρϑὸν α. - 2898] ἐὰν 
ἐν κατόπτροις --- λέγῃς τι αὐ σ]οβϑθιηβ, ΟἸΤΟΌΤΗΒΟΙΊΡΒΙ, (081 τη 646] 
ΟΡΒ. 6886 781 ἩοΙπα, οὐ 5[4110. βθοϊυαάθμᾶο ἐὰν Ὡρπιογουιηῦ, ἴῃ 
ΤΌ Πα 18 ΔΡΡΟΒΙ ΠΟΘΙ 6586 τϑῦϊ αὖ Ργοίαρ. 885 Α εἰ τοῦτο ἐποίουν 

. οὕτω διελεγόμην: τὰ] ἐατηθῃ ἐούσῃ ὃχ δηϊθοθάθηθθαβ οἵ- 
Βοξαπι 6886 νἱἀθέυν. Η. - 2408 οὐκ ὄντως οὐκ ὄν 53, οὐκ ὄντων 
οὐκ ὃν α, οὐκ ὃν ἔς, οὐκ ὄντως ὃν Τχ., τη8]6, ααἰῶ 510 αἸτη! ἀΤπγὴ 
ὑδιύαση πθρϑύμγ, οὐπὶ Ῥ]αΐο τὸ μὴ ἀληϑινὸν 16 6588. αὐ]άθχη, 
Ὠθασμη ὄντως 6586 ἀθοίαγαγο νϑ]1ὖ. ΤΙ ΠΟΙΠΟΥ οὐαδῶ οϑῦ Βθαθη- 
ὑϊατα, ὉΌΪ 1 ΘΟΙΊΤΩΤΙΏΙ ΟἸΠ] ΤῊ ΟΟΥΤὕθ]8, τη ΘΌτη ΒΘΉΒΌΠ ΒΘ] 
οοϑοῦαβ ϑύχη, δα]αύτπϑ ὑδυηθη ᾧ σϑύσβϑυιβ θα: ΟΠ] τι5, ααϑ οοχΐθ 
γϑούϊαϑ αὐϑηὴ ς οὐ οὔκουν ἀληϑῶς οὐ ὄντος Ῥγο ὄντως ΘΧΒΙ θα ΘΥ απ. 
ΤοῦϊαΒ 1001 Βᾶθο βϑηΐθηῦθ, οϑῦ, αὖ ροβίύατπϑηῃ Εθαῦδ, ΒΡΘοίθια 
110 τηοᾶο Θ586 πϑρογιύ, Τ᾽ Θδαθύθυαβ θη άθιη ἐϑιηθη Ὁ]Π1α 0 τη 0 
6586 τηοηθδῦ; ΟἿ] 1116: πο ὕϑιη ΘΠ, πα υ1ὖ, γΘΥ 6 ὅθ 1050 ὑθβύθ, 
Τμροαθύθίαβ ϑαΐθηη: Π0 ἢ αὐ] 61} ΥΘΥΘ, 8604 αὖ ΥΘΟΥΪ 511πηῸ- 
ἸΔΟΎ ΌτΩ, αὰο αἸοίο Ε]θαύα ἀἰπραϊδἐϊοπθτη 510 οομοϊαατῦ: οὐκ 
ὃν ἄρα - ὄντως ἐστὶν ὄντος ἣν λέγομεν εἰχόνα.. Ἐπ θυ 6 1Ὸ 

αὐοα να]ρῸ ὙοΥ18 ἀλλ᾽ ἔστι γε μὴν 5101 1031 οοῃΐγδαϊοθηΐθιῃ 
ΤΠηθοθίθθσσηατιθ Ῥυΐσηθ πῶς; αὐϑθγθηΐθιῃ, ἀθῖπαθ Ἰρϑύτη πλήν 
γ᾽ εἰκὼν ὄντως τοϑροπαθηΐθιη ἔδοιπῦ, ῬΥΟΥΒᾺΒ ὩΌΒΟΠ τη δῦ, αὖ 
τηϊύθαηη ΟΧΥΙΠΟΙΌΙ 1ῃ εἰκὼν ὄντως, αὐοα π6 ΟΧΟΠΙΘΗΒΙ αὐἹάθηη 
ΘΟΠαἀΟΠΘΙῚ ροίογαύ. Η, Ἡθυτηθηηὶ γϑὐοηθιη, απϑῖη ῬΘΙΡΘΥΒ, ΟἸΤΟΙ. 
Ῥ. δὅ42 ἀθἔθπαιῦ, ἀΘΒΘΓᾺ οὔ Βομιύσιαση, ὅύπα.ὅ Ρ. 100 βθοαΐαβ 
Βθτη. ουρα ἀλλ᾽ ἔστι γε μὴν Ὑποαούθίο 78 1ὰ ΟΠ] ΘΙΘΥΤΗ ΘΟ ΘΙ 
ὑὐἹραθταῦ. --- Μοχ ὁρᾷς γοῦν, αὐυοᾶ 1ῃ Οχομ. τηϑυρ, ὑαμδατα 
ΟΤΆΪ588, 110. γ οχϑίαν, δι 18. ργύὸ ρ]οββθιηδύθ {01188, βθαὰ. ὅτι ἴῃ 
ὅτε ταυΐοΐο : Βάραθία5 ἑαιαθη 241Ὰ 6] βάθιῃ Ἰδούϊομθ 1ϑηῖθθι ἴῃ- 
ἤἥρχω πρὸς διωμολογημένα Ῥῖο προσδιῶμ. ΒΟΙΡ5Ι. ΤΌΓΣΙΟΘΗΒΘΒ 
γι!]ρ. προδιωμ. Βουνασαμῦ, ϑύω!]] 0. ΟΧΟΙ. ρΥΘ586 βθαυϊαῦ; τη α] δ χη, 
αὐ ΘΟῸ 1ΠΟΘΒΒῚ, Ὑ]Θ) 60 ὑπ ΟΥ̓  ΔΥΡΙΟΥ, α10 ΤηΒ]ΟΥΘΙΏ ὙἹΤῚ 
1Ππἃ πρὸς Φηὐθοραθηθ! ἀδιανόητα δα αιῦ, αὐαοα ΠΟΙ 51η6 οδυδῶ 
ὨΌΠΟ ΟΟΠ ΥΥΟ αὐϑιηὴ 288 Ο ογάϊηθ φα]θούστῃ οϑὺ. Η. Ῥθϑύαι 
αὐοα οβὺ ἴῃ ὃ προδιωμολογημένα. ἃ προσδιωμ. -- 248 βουλεύ- 
σασϑαν ὃ, βουλεύεσϑαι α. --α 8410 ἂν ροϑῦ γὰρ δαᾶ. δ᾽. --- εἴη 
ΟἸΠΘΒ ργαθίθν ΜΞ. -- 240 Ἰαπρυϊάστα ϑααϊθαγαθηῦατη ὑούαχῃ 
ΟἸΤΟΌΙΠΒΟΥΡΒΙ, οὔτι διαμαχητέον δ α δι 810, Βοο δαΐθμι ἀθταηΐο 
ὨΌ]]1ὼ 6]08 γἱ8 τϑυηϑηθαῦ. Ἡ. Ῥ]αύοηΙ σουρδ ᾿ἋΡ Η οχὐίββὰ τϑά- 
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ΔΙΑ]. --- 242Α εἶπον νῦν δήπου α, εἶπόν που νῦν δὴ ἔς, δρίθ, 
564. οχίρτιο βθηὐϊθηθαθ βου τηηθ. Ἡ. -- 2420) ἡμῖν δ᾽, ἡμῶν 
ἧς, ἡμῖν ὁχ δῃθα 15 ἰδιηθη [Οὐ θι5 60 Παρηὐτ8 ΥΘΟΘΡΙ, αὰ0 
οθυὑϊα8 Ἰάθηη. υ8ὶ βοῶ ο0ῃ]. γϑϑυιϊθαι οροχίθραὺ. Η. - 2458 
τοῦτό γε Ἡ, τοῦτό τὲ ς οὕτη Ἰ1ΌΥ15, οἱ δυο αὐοᾶ (8110. 
ἴῃ 5661. οὐχ ἧττον κατὰ τὸ ὃν ΘοΥΥ ἰδ ϊοπθυα αὐϑογιῦ, θαυ 61 
οὖ Ῥθυύβοῃδθ οὗ ὑθυηθ ΟΥ8 ΟαἸΒΟΙΊΤΊΘῊ Ἰηὔθυ αὐγθσηα 0 βθῃη θη 81 
ἩΪΠΏ ΤΌΤ 6556 ΔΙ ιίγου. Η. Πϑύηυ τὲ οὖ 2480 καὶ δηΐθ κατὰ 
ΟὝΤΩ (Ξ' ς ΥΘΥΟΟΔΥΙ. -- 248) ροϑὺ πρώτου ὦ δὴ, ἧς νῦν. -- 
9488) ἀλλ᾽ ἄρα γγο ἀλλ᾽ ἄρα 5Βογθοηάο Κ'[4110. Θχθιρίυτη 56- 
οαὐΐαβ 501; ΠῸΠ ΘΗΪ7) ΒΤ ]1ΟΙΐοῚ Ἰηὐοιγοσαῦ, 564 46 δ] θυ] 
βοῃὐθηξδ θοπήθούαταια, ἔδοῖῦ. Η. -- 244} ἀποδέχεσϑαί του 1έ- 
γοντος ... λόγον οὐκ ἂν ἔχοι ΤΔΟΧΟῸΘ ἑνὸς ἕν ὄνομα ὃν Η εχ 
601]. ρῬῖο ἀποδ. τοῦ .... ἔχον οὐ ἑνὸς ἕν ὃν μόνον, 118] αὐυοᾶ 
ἔχοι Ἰάᾶτὴὰ ὥύθρῃ. βου ρϑιὺ, αὐοὰ ΒΦ Τ' Βρθύμουθ πὸ ἀθθΘδηῦ. 
ΒΌΡΡΙΘΥΙ Θητη εἴη ἀυτιἐθίτηυτη Τογϑῦ; 510 6Χ δι θοθ θη 08 
καταγέλαστόν που τοροίθσθ ρδυιοιρίσσηαθθ δα ὄνομα ΥΜίοΥγΘ 
ῬΙδοθαῦ, βθηθθηϊδ ῬγΟΥΒ5. 8] 16 πᾶ, ῬγΟαΙ1Ὁ, ἐδπαυδιη 46 λόγῳ 
ΟὝΤΩ ΠΟΙΏΪΠΘ6 ΠῈΠΡΌΠαΟ ἀρθύαν; δα] ἤοῸ ΔΡΊΟΥ, ΠσΤη 18, 6] 
ὉΠ ατη ἰδηθαμη 6556 ΟΟΠΟΘαΙῦ, ΠΟΙΟῚ Θ586 ΟΘΟΠΟΘΟΘΙΘ Ῥοϑϑιῦ, 
αὐοα ταύϊομθ οδΥ ΤΌ ΤΩ (λόγον οὐκ ἂν ἔχειν) ἘΠ]Θαΐω ἀϊοιῦ; το- 
ΤῊ]Π6 ΘΗΪΤ ἃ 16 ἀϊδύποίο ἄπο ἴογθ: δοάθιη ϑαΐθηῃ οὑτὰ 80 
ῬοΒιΐο γϑῖὰ αἀποα6. ὙἹΟΙΒΒΙΤῚ 1 ΠΟΙΏΘῚ ΘΙ τη 6856; ΙΔα16 
Ἴᾶτα δὰ ἀπάτῃ γοἰδύατη οἴβοιῦ, αὖ 51 ἀπῦμη ὉΠ1ῸΒ ΠΟΙΊΘΗ 51, 
ὉΠῸΤῚ Ἰέθηη ὩΟΤΉΪΗΪ8. ἘΠ ΌΤΩ Βα, αὐοὰ ἴρβυτα, ἃ] ὑθγᾶ, τηθῶ 60Ὲ- 
ἡθούατο ΘΧΡΥΙΤΊΘΥΘ οοπϑύμβ ΒΏΠ. γυϊραύυμι ἑνὸς ἕν ὃν μόνον 
τηξουρυθίδηθαν ἀπῦτη, αὐϑύθηιϑβ δῦ ὉΠ1Π8 ὑδηθαμη ὉΠΠΌΤ; ΠΘ6 
τΤη8.16, 1181 Πδ60 αμΐαβ 8 86 τϑ]δξϊο ἃ ποιηϊηἰβ τπθηθίοπθ 8|16Π8, 
οϑβοῦ, οα]ὰ5 ἀΘΟΙΟ 0 ὉΠ] 6101] Ῥοβδιῦ, τὐῶ ἀθιηῦτη ἀρρϑγοῦ, 
ὉΌῚ δηΐθα, ἀϊούττη Θδῦ, ΠΟΙ]η6 Θχιϑύθηθ, 51 Ῥχϑϑίθυ ἀμῦτη 1111] 
οχιβϑύῦ, ΠΟΘ ἸΟΘΘ ὉΠῚῸΒ Π1}1] 151 ὉΏΠΠ 6556 ΡΟΒΒΘ. Οου- 
ταρίστα Ἰοοῦτη 6586 ἰδ! ]ρ. αὐοαὰθ ᾿ηβουΐο οὐ δῃύθ τοῦ ὀνό- 
ματος ϑισυιουῦ: αὐγ]8 θη θη ἀδἔ10 ΘΡΌΙΟΥ 510, ῬΘΥΙΟΙ ἀϊοθηῦ. Η. 
Βοβεϊθαι νυ]ραίδτα ἑνὸς ἕν ὃν μόνον. --- 248} τὸ ν ἢ σ]᾿οββθυηδ, 
Βαθοὺ 'ο] ΘΙ θυτηθ ον. --- αὐτὸ ροϑὺ ἀναγκαῖον οτ. α. --- 24 Ε 
πάντας Ῥῖο πάνυ οὐτὴη ἨθΘΙΠΔΟΥΙΟ ὁχ Εἰαβ6}0. ἀθαιϊὺ Ἡ. --- 246Ὰ 
Τη60 ῬΘΙΊΟΘΪ]Ο δηΐθ πέτρας καὶ δρῦς ἸΠΒ6Υ1 ὡς, αὐοα ῬΥΔΘΟΘαΘΗΙ5 
ἀτεχνῶς Θχίγοτηδ Βυ}18 0 ΦΌΒΟΙ 51556. σἱἀθύυσ; ΡῬ]οΐο θηΐση δά- 
ὙΘΥΒΔΙΊΟΒ ΠΟ βῶχῷ ὑδηΐαχη οὖ ΔΥΌΟΥΘΒ ῬΥῸ ὙΘΙῚΒ ὨΦΡΘΥΘ, 568 
οἸηηΐο, δ ΒΟΥΆΤΩ Τ]ΘΉΒΌΥΘΙ ΥΘΥΟΟΘΥΘ ΟΥἸΤἸπαὔαγ, Η. [6]6 1 
ΠΙυὰ ὡς. --- 2408Β τί δηΐο φησὶ 884. δ". --- 241} δὴ γροϑὺ εἰ 
γοϑυϊθυαϊ Ῥ1Ὸ δέ, αὐοᾶ οχ ἨΘΙΠΔΟΥΗΙ οο0π]. ΒΞ Τ' τοοοροσαηῦ; αὖ 
γιθ π6 ΘΡΥΘΡΊΘΤΩ Βθηϑαχη οΟαα, ἸΘούϊο ργϑθοθαῦ: ἔογύαβϑθ Π86- 
βιύαηῦ --- 810 51 816 αὐὰ ραὐιδηύυγ οἷο. Ἡ. --- τινὰ ροϑὺ 
ὁποιανοῦν οἵη. ὦ. --- 2480 ῬΘΥΒΟΠΥαΙη αἰ Β ΣΟ ] ΟΠ 61 ΟἿ 

οἵ 
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δύω]. δὰ Ηθιβ61 τηθηύθηῃ αἰγθχὶ; ροϑὺ μανϑάνω «αΐθηη Οχοη. 
ῬΥΘ556 βθοαΐαβ τὰ ὑϑη ΑἀΘΒΘΙΡΕΙ, αὖ ὡς τό, αυοὰ 15. 1ηὔθ} τὸ 
δὲ οὐ γιγνώσκειν Ὠδθοῦ, ἴῃ ὥστε τησϊαύαμη ἃηΐθ τὴν οὐσίαν ἴη- 
ΒΘΥΘΤΘΙΩ ; 6010 ἕδοῦο δἃοο. ὁ. 1ηἴ, ἸΔἀοηθατη {]Ο τη ᾿ηγθηϊῦ, πΠΘ 6116 
γουρῶ ὡς τὸ γιγνώσκειν Ἀ. τ. 1λΔ., αὐατθιὰ5. Βοαπθηνατη οὐδ 60Π- 
υἱπθύαι;, ϑηὐθοθ θη 08. ῬΤῸ Ἰηδουρυθίδιηθηΐο ΦΘΊΟΘΥΘ ΘΟΘΊΠΙΕΓ. 
Η. Βοβείτυὶ απσᾶ θϑῦ ἴῃ Πρυῖ8. ὙΥαριθιτβ: μανϑάνων τόδ᾽ 
ἔχε, ὡς. --- 2490 μέντ᾽ ἂν ροϑὺ βαβαὶ ἃ Τυγ. ΟἸΓΟΌΤΗ ΒΟΥ ΌΤΩ 
Βαδρθοῦασμη πο ἤαΌθο, αὐἰῶ ὑα165 Ῥαυθ]οα]αθ οὔϊδυηϑὶ πὸ 84 6χ- 
ΟἸ τη ὑ ΟΠ 6. ᾿ΡΒΆΤΩ, ἰαιηθα δᾶ Θχοϊατηδηα! προοβϑίξαξθηα ὑϑξθυτὶ 
Ῥοββαπῦ. Η. -- 261Α διαϑησόμεϑα Η ΘΧ ΘΟ]. ῬΥῸ διωσόμεϑα, 
ΟἋΪ 7ατα ἨοΙπα. διωξόμεϑα, Θύο!]}0. διασωσόμεϑα Βα Ὀϑυμα1 7581; 
τηθϑχα ΘΙ ἀθὕομθτη οὖ ϑηύθοΎ 580 εὐπρεπέστατα ΤΊ 6. 60Π- 
ΘΗ οὗ θῶ ΥὉ ΘΟΙΠΠΠΘΗΘΔΙῚ Δ.ὈΙΟΥ, αὐοα 51 5616] Ῥ͵ΌΟΙΥΙ 
ΘΙΥΟΥΘ ἴῃ διωϑησόμεϑα δΌϊογαΐ, διωσόμεϑα ΤΘΡΟΙΙ οὐΐδτη ἀοοΐο 
ΟΟΥΤΘΟΥΟΥῚ ΠΘΟΘΒΒΘΥ] 1) ὙἹΟ ΘΙ Ροὐθγαῦ. Η. Οὐ ΟδιρὈ61110 το- 
γΟΟΔΨΙ διωσόμεϑα. --- 284 κατὰ τὰ τοιαῦτα ΗἩ οὔτ ὦ, κατὰ 
ταὐτὰ Υ ΒΗ ΤΊ Τὰοχ δαΐθηη Ό1Ὸ συνέχοντα ταῦτα, αὐοὰ Ἡρίπαον. 
101 θη 1ῃ τοιαῦτα τηὰΐευ! σο]αϊῦ, συν. ἄττα Βα δαθτο ΤηΘ} 01, 
αυΐὰ συμμίγνυσϑαι δυνατὰ εἶναι ποι ἔδτὰ 6Χ αὐδ]δαῦθ τῶν 
συνεχόντων αὐϑη ΘΧ ἰρϑᾶ ΠΟΙΌΓΙΙ Θσιβύθηθϊδ Ῥτοατῦ. Ἡ ὐ 
Μααν!ρΊο, δαγ. οὐ. 1 Ρ. 888 ΒΟΙΪΡΒΙ ἄττ᾽ αὐτά. --- 28 γροϑῦ 
αὖ τααιὺ νῦν α. --- 2358 ταὐτὸν ὃν εἶδος Η, ταὐτὸν εἴδοο ΒΗ Τ' 
οὖ Ῥδυίϊο. τθαυϊσπιηῦ ῬΙΟΧΙΠῚΘ Βθαιθηΐδ ἕτερον ὃν ταὐτόν. Ἐ 
ῬΘΙΘΥῚ 1Π]υἃ ὄν, αὐοα ποη Θϑὺ ἴῃ ΠΠΌΥ]8. --- 2640 παρευκάϑῃ 
Βοθοκμῖαβ, παρεικασϑῇ ΠΌΥΪ. --- 266 0 εἶδος 7δτι ἃ ΤῸΓ. οἰτουτα- 
βουρύσχῃ, 18 Δ ὦ διθϑῦ, ῬΥΟΥΒαΒ Βαβία!!, ἀπδιηαπδτα ᾿ρϑῶ γθ- 
Ῥϑύμθο 1111] οἸθηβίοπῖθ μεβού. Η. εἶδος ΡΙαΓοΩΙ τοαα!ιαι. --- 
250Α αὖ πῇ Ἠοϊπαξ,, αὕτη 1101]. -- 2500 ἄρ᾽ αὖ τῶν Ἠεϊπαξ, 
ἄρ᾽ αὐτῶν ς, ἀρ’ οὐ τῶν αὐ ΒΤ, ἄρα τῶν δ᾽3, Ἠϊο αὐϊάθηα 
δια ΒΘΩΒΌΙΩ ὙΘΙΙΒΒΙΤΏΘ, 566 Π]118 Ἰοπρθ τ οοαά. γι ρ! 8 ΥΘΟΘΑΘΏΒ, 
αὐοα8 1Θν] τασῤαθίοηθ ΘΟΠΒΌΪΘΓΘ βύπαα!. Οὐ εὐ αὖ ἴῃ Οχοη, 
ῬΘΒΒ11 οοπξαπαπηθαν. Η. --- 2661 κατὰ ταῦτα Ἡ οὕτῃ ΟἸΠΠΙΌτΙΒ 
ἔογθ 11Όγῖβ, κατὰ ταὐτὰ ς. --- 2861 Ὁ ἑαυτῆς οἰτουτηβοῦ 6 Πα] ΤῸΓ, 
ὨΘαᾺΘ ἸΩΦΟΥΠΒΒ ΠΘαῸΘ Θχύθυμϑβ ΟδιΒδ8 Βωρθθαπῦ; ΘΘπαΒ [8.01]6 
1π46 Θχρ]οθύυτ, αυοὰ ΟΙΏΠΘ κινήσεως μέρος Ἰρϑύτη αὐοἀδιηχηοᾶο 
κίνησις οϑῦ. Η. ἑαυτῆς οἵη. Ῥαγ. Ἐ᾿. --- ἀλλ᾽ ὅπῃ δὴ] ΑἸτον Η 
οὦ 286}. -- ἴθι νυν 50Υρδὶ ργὸ ἴϑι νῦν. ΟΕ, Ἐπξγραν. 88. -- 
ΡΤ ἑνὸς ροϑὺ τινὸς ΔῸ Β5Τ' οὐπὰ ἃ Θχρυΐδυμῃ. --- Αὐ]οα Παχτη 
ὃ ΒΤΊ' δηΐθ ἀντίϑεσις ᾿πβθυύατα Θ᾽ αβάθτη δυο ουϊύωῦθ ὁ. 5 4110. 
Θοχρυ]ὺ Η. --- 2ῦβδβι μὴ μέγα οὗ μὴ καλὸν ὉΠ Ῥοϑυϊ ΒΟΘΟΙΚΉ. --- 
2600Α τὸν δηΐθ λόγον οἵη. Η οὐτῃὴ ΟΧ. οὖ ποῃηυ}}18 ὃ. --- μηδὲν 
εἶναι α, μηδ᾽ εἶναι ἔς. -- 2601ΧΚ. κομιδῇ δέ γε α, κομιδῇ γε ἴς. 
- οριῦ ἀπολογισώμεϑα Ηοϊμαΐ,, ἀπολογησώμεϑα Ἰ1ὈΥ]. ---- περὶ 
τῶν εἰδῶν α, ἐπὶ τῶν εἰδῶν Ἐς, τς 2628 ὀνομασϑῇ (δ᾽ γτο 
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ὠνομάσϑη, αὐοὰ [0116 ΘΧΡΙΙΟΘΒ βίσαθμαο: ὀνομασϑῇ τε ὅσα 
ὀνόματα τῶν ... πραττόντων 5061]. ἐστί. Ἡ. Βδβασαι ὠνομάσϑη. 
- 262) γρϑβϑυιριω ὦ ΠΟ ΓΟΙῸ ᾿ΠΒουΘμο καὶ δηΐθ περαΐνξει, 
αὐοὰ 1110 16] ΘΥΤΟΙΘ Ροβί 1ὰ γΘ θυ] Ἰοριύαν. Η. ϑαδύα!}] ᾿Πυὰ 
καί. -- 208 Α εἶναι ροϑῦ ἐμόν τ᾽ δαά. α. --- 268 ) αὐτὰ τί ποτ᾽ 
ἐστὶ Ὗ, αὐτὰ οἵα. οὔτ ΟἸΙΠΗΙΡιΒ ἴθγθ 110715 ΒΩ Τ᾽, τη8]6 ρτὸ- 
Τϑοίο, ΠΝ 1ρ8ῷ ῬΘῚ 86 δρθούαϊα ταύ 18 Βἰ ΠΡΊ ΠΟΤΕ αἸΒΟυ ΤΉ 1η]- 
θυ ΟΡΡοπδῃηΐαγ. ΗἩ. ΟἸ;1Β1 αὐτά. --- 208} Β5 Τ πο τθοΐθ αὐτὸ 
ἴσμεν ὃν ῬΥῸ τοῦτο δα 14, αποα ἀθίποθρΒ τηθιηογδύαν, γϑὑψα 1586 
γἱἀοπίυτ. Εταδ οὐπι βαθ]αἰ5 ΤἼθδθίθε οὔ Ε]θαΐδθ ᾿ποιμπῖ θ8 
1ω οοπὐϊηυδηδηη ΟΥ̓ ΟΠ ΘΠ) ΟΘΏΒΘΥΘΙΩ: καὶ μὴν ἐν λόγοις αὐτὸ 
ἴσμεν ὃν τὸ ποῖον φάσιν καὶ ἀπόφασιν, αὖ απϑδ]τὐα 5. οαὐθΟΌΥΙδ, 
ἴῃ αἰβυτηδπο οὖ πορϑπμαο ροϑιύα Υρβϑθὶοουθύαῦ; ᾿ΘΗΪΟΙ ὑδηιθη 
τηθαϊοῖηδ, γίϑῶ οϑῦ ΒΟΓΊΌΘΥΘ αὐτοί, ααοὸ ἔἕφοῦο οτηηῖῷ Ρ]θηδι ΠΘ ΘΌΙ5, 
τηρο 6]05 υϑὺ8 ΤΘΟΟΤΟΘΥΒ, απὸ τὸ ποῖον δα γῶγῸὺ Οὁ0Π- 
ὑϊθαδτα τη ουγορθύοηθιη 1ηὐθυρο]] αὐ; οἵ, Ῥο 10. 211}. Η. Βρᾶ- 
α1αϊ ῬΙαύοη! αὐτό. --- 264 Α φαίνεται] φαντασία 601η]. ῬΘΙΡΘΥΒ, Εν- 
Καοηη ηβΘοΥΘ Ρ]ὔοβ Ὁ. 138. --- 206 Ο 1ηὐοΥρθ]] αὐ ]οπθτη οὐ [4110. 
οὐτὴ ΗΘΙΠΟΥΟ Ὡρηοβοιῦ οὖ ΠΟΘ ΒΡ. ΠΟΘΥΙΊΒ5, Ὠ181 αὐοα τῷ, 
αὐοα γσυϊροὸ ἴῃ ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ ΕΠθαύδθ Ἰθριύαγ, δα Ἰρβϑᾶτὴ Τ᾽ μθϑθύθαϊ 
Ἰαξθυνορ ὑ]ΟΠΘ.η ὑγϑμδῦα!!, αὖ 566. ΟΥ̓Ο ΡΪδηθ ἃ ϑῃηΐθο. 
φήσομεν Ῥοπαθσυθύ. Ῥοββὶβ οὗ τῷ ποίῳ, 5᾽ουὺ Πα 5010 8 70 Χ 
2668 δηΐθ ποῖα τξϊουϊαβ 80 ἀμίθο. γοοαρ. γεγονότα Ῥοβίγθιη, 
5Βυ Πα α ποιβύιβ 510; οουθ]ούθυη ὑθαθη 366.Α ΘΠ ΘΠ ΟΠ ΘΙ ΡΥγ86- 
Ῥυϊῦ οὕτω τὰ μέρη ῬΙο οὕτω πάντα τ. μ., Ου]5 1Π ΘΥ ΡΟ] ιη ΘΗ 
ΟΒΙΏΤΙΒ 80 ΟἸΏΏΙθι5 οαα. βουγῦ ΟΥἹΡῸ 1ῃ Ῥτοτηΐα θβύ. Η. 
Ῥούϊμαϊ πάντα. --- 3600) οχ ἨθΙΠΔΟΥΗΙ 001η]. αὐτουργικῇ οὗ 
εἰδωλοποιυκῇ ΒΟΥΙΡΒΙ ὕγῸ αὐτουργικὴ οὐ εἰδωλοποιικὴ, ϑείαν οὐ 
ἀνϑρωπίνην Ῥτο ϑεία οὗ ἀνθρωπίνη. --- ἴῃ ΘΧΟΓΘΙ15. ἀΘΠΙαῸΘ 
ἘΠοαΐδθ υϑυθῖ5 2680 πα βοῖο δὴ βϑύϊαβ Γαθυιῦ ΠΙΡΤΟΥα τη ΟΠῚ- 
ὩΪΌΤΗ Ἰθοῦϊοπθια τὸν δὲ τῆς τοίη Υ6, αϑτη 6Χ ΟΠ] θΊθυγη. οοη]θοῦ. 
ΟὕΤη Β5Τ τὸ ΤΘΟΙΡΘΙΘ. Τηοῖριύ δ] Βθοοαΐατῷ βιηὺ τὸν δὴ ... 
μιμητικὸν ὃς ἂν φῇ... σοφιστὴν εἶναι, ἸηὐθγΡο51015 αΐθαηι 9]α- 
ΤΊΌα8, αυδθ ϑα μόριον ΘΟΙΙΠΟα1πι5 γϑίθυγθηῦγ, ὑυγραῦαβ ΤΟΥ 
γουθα ταύτης τῆς γενεᾶς ἄθτασμι δα ἱπδύϊδαξατα οΥαΐποιη τθυουθϊ 
φούαϊύ. Η. Ῥιοβυιθαι τό. 

Αα ρΡοϊτδιουτη ουηθηαϑηαυμ) 11 θυ Ἰ1ΌΥ] ΟΟ]] ὔ] ϑαηῦ, αα] δα 
ΒΟ Β1βύδτη, ΘΟΥ ΌΤΙ Θ βύθτωτη δ, οϑί 1ᾶθιη, αποα φηΐθ 11] 1 ἃ ]οραπι 
φοβιύυμῃ δύ. 251 Α τάχα δὲ α, τάχα δέ γε ΒΤ, δρύθ, 51 ορύϊτηϊ 
οοαα, δαάϊοογοηῦ; δ 50118 δἱθρϑηΐδθ οδαβῶ Ὑθύηθγ6 ΠΟ], 
Ῥυϑθβουθιμη ΟΠ 5608 δ Κα]. οομπβϑῦ, Ῥ] ὔῦο 5. ΠΠΌΥΔΥῚ ΒΘΘΡΙ8 
δα ἀθηα]5. ἀὐδτη οτηϊ ἔθη 15 θα γ (10.115 Ῥθοοδβ86 συ] ἀθαηύαν; ὩΘαᾺΘ 
ΦἸΔοΥ τηοχ αἀθ γοο. ἀλλήλων 5ἰαΐμποσθ ρούαϊ, αὐοὰ γα]ρὸ 1ΠἾΘΥ 
πλέον οὐ ἀφιστᾶσι Ἰπϊογροβιύαχη ὑὐ] τη ΟΡ ἰπιου τα ΠαΘ ὑϑηατθγη. 
Ἰηὐουρυθύδιηθηθαμη ϑαϑύμ}1. Η, Οτηϊδδα γθϑυθαι. --- ϑέντος ΟΟΠ]. 



ΧΧΧΥΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΠΙΡ ΟΕΒΙΤΙΟΌΞΡ, 

ἩδΙμᾶ., ϑέντες Ἰ1ΌΥ]. --- 2671 Ὁ καὶ φηΐθ οὐκ ἀποστατέον οτη. α. ---- 
Φῦδ Α ἀἁποκχριναμένον α. --- 280 πάσας α. -- 2600) μίξωμεν α. 
-- 261} κοινῇ α, κοινὴν Υ Β5Τ, αὐοα ῬΙΟΧΙΙΩ6 Βθαπθηθια, οοτα- 
ΤῊΘΠΔΥΘ. ΠΟ ΠΘΡῸ; 8568 Δ] ΘΥΌΤΩ ααοαὰθ, ὉὉ1 ᾿10υ] Παρτθηΐ, 
ἔΘΥΥῚ Ῥοϑδθθ οβύθηαιῦ 2150 οὐ μὴν ἰδίᾳ ἀλλὰ κοινῇ τὴν ἐπιμέλειαν 
ἔχουσαν. Η. Ῥρδνοοῦν! κοινήν. -- 902 Ὁ εἰ καὶ σμικρῷ Ἡ, τὶ καὶ 
σμ.Ὺ ΒΘ Τ' οὐτὰ 110 Υ18: αὖ ΟΡΊΠΟΥ ὙΘΒΟΙΠΡῚ ροὐ 8 αδ τη. ἘΠΟΡΗ βοατῖ 
βϑη θη θη γ. σμιμρῷ ̓ Ταθοΐ: πο Θὐϊθτη 568 ΑὈΔΙΑΥ 8 Ῥδα]ο α]- 
ἰδία οἷο. Η. Τὐθγοβ βϑοαΐαβ βαπι. --- 362 Ὁ αὐτό, αυοᾶ 6Χ Ῥτᾶγδ, 
Βθαυθηδ 5 αὐτὸ γΘΡ ΘΟ Π]016. ΟΥ̓ ΤΩ 6886 γιαθύυγ, οὐτὰ ἰ!]. οἱτ- 
ΟὈΙΏ ΒΟΥ 810 Η. - ΙὈΙάθια εἰ ροϑὺ ἢ δ 6141 οὐχ Ἡρϊμαοχῆο. -ο 
202 Ε ἕν γίγνεσϑαι Ἠογίε]., ἐγγίγνεσθαι Ἰ1Ότ]. --- 208} ὅ, αυοᾶ 
Ὁ Ηβριμα. οὐ Τυτσιο. γϑοΐθ ΘΧΡαΙβατη, ἴὴ ΠΙθγῖβ ἑαχηθη δχϑῥαύ, -- 
ἘΔΙΆΙΠΙα ὦ ἄποθ 268 ΕῚ βΒουϊροπᾶο ἦν ῥγὸ μὴν ἸΘοὐϊοπθτη γθ 8 
ΟΟΥΤΘΧΊΒΒΘ 161}1 ὙἹᾶθου. Νῶπι μὴν ΥἹΧΣ ἃρραϊθὺ αποιηοᾶο 8ά- 
γουβο απ στη Θχθγοθαῦ οοηΐγα ξῳοτροφικὸν σΘπα8, αποα ̓ΡΒΌΙΩ 
ἀγελαίων ξῴων 6888 δτὰ αϊούσμη οϑὺ; ῃοῸ ἰριύαῦ φῥούϊαθ τὐογοῦ 
Ἐ]οαΐα: ᾿πηρϑγδίου!! ΡΘΏΘΥΪΒ ααδπξατα δα ΘΗΙΤΉ8]18 αἰοπᾶδ Ῥου- 
ὑϊπθθαῦ, ΒΥΘΡΆ]Ιατα, ΘΆΙΤΩ ΔΙ] τη 6586 σἹαϊπηαβ, Η, μὴν Ρ]δΟὨΙ 
το αϊα!, - 2064Α μὴν Ῥοϑὺ ,ἀγελαίοις ΟὝΤΩ Ἰ1ΌΥῚΒ ΒΟΙΊΡΒΙ, Η οὐχῃ 
ΤΌΣ. μέν. - 2640 Τοῦ δ᾽ ἕνεκά τοι ---ταῦτα: ΒΟΙΡΒΙ ῬΙῸ τοῦδ᾽ 
ἕνεκά τοι --- ταῦτα. --- 9645 ἦ περὶ τὸ πεζὸν ξητητέον Ἡ, ὥσπερ 
τ. π. Υ, ὡς περὶ απ Ἠθαβαϊο Τὶ, εἰ περὶ οὔτ ΡΙυΐβαιθ Ἰ1Υ15 
ΒΕ; αὐοά οὗβὶ Ῥυόρύου Ἱποοιητηο 81 του οὐ θυη ἸΡΒΌΣΩ 
ΤΙ ΠΟ]Ὰ], ΟΟΥΤΙΡΘΠΟ ὕδηηθη ῬΥοχίτηθ 8α 1] Θοοθ881. Η. 
- 2065ΒἘ προτέραν Ἡ οὕτὰ 9, πρότερον Υ ΒΗ. --- 2660 τὸ δέ 
γε ὦ, τόδε δὲ ΝΒΗΤ; 1ρ86 ἴδιηθῃ (810. Π]υὰ Θοτητηθηαδῦ, 
ΤΌΣ ΟΘΏΒΘΒΑῸΘ οοχΐθ ΒΘΙΔΪΠΟ Ἰοοο Βαύῃγά. 291. οαϊαογαπὺ ἀλλὰ 
μὴν τό γε εὖ οἶδα ὅτι κ. τ. λ. Ἡ. --- 268Α βουκόλῳ αὖ', τῷ 
βουκόλῳ δ᾽. -- 2680) μέλλομεν 6Χ ΑΒ.11 6011]. ῬΙῸ μέλλοιμεν, 
αὐοα 5ο]οθοῦγῃ 6586 γϑοίθ Ηριπαΐ, δα Ῥϑύτηθη. Ὁ. 291 οὖ Οτγθαζ. 
δα Ρ]ούϊη. 46 ρυ]ο ον, Ρ. 884 Ταατοαγαμῦ. ΠΘΡῸΘ]. ΝἹ 491 Α οταύϊομιθ 
ΟὈΠαυδ Θχουβούαγ. ᾿ξ 2088) καὶ τὸ α, καὶ δὴ καὶ τὸ Υ Β517, 
αποᾶ 51 α!]10. τπαὐ]ύατα ρααὺῦ ἃ ΡΥΔΙαγ ὕ1018, αΟΤΌΤ ΠΘΥΙῸΒ 
δὴ καὶ αἸδρΠ]οαθυῦ, Τ1}1 θῶ φρούϊαϑθ Ὠδυαπὶ ῬδΥ ]Οα] γα 6]6- 
σαμύϊω 6586 νἱαθύυν, αὖ Π]ΠΩ15, αὐϑὴ αὖ ῬϑΙαα οΥΘΙητη ὔ]00 
ῬΙΆΟΟΥΘ ρῬοββιηῦ. Η. ΘΊΒΟΘΒΒῚ Δ α. --- 2104 δὴ ἃ ϑδίρριο ϑοῦ. 
800. ΡΥ. ΠΟ Ῥ. 421 σοτητηθπαύστη πθο ὐθ! ]Π]ῦτη]ο τη ρτο θα ὐτη 
ἀηΐθ τὸ μέγιστον ὃν ΥΘΟΘΡΙ, ΘΟ] Ἰουτῦθυ ὑαῃύατη ἴῃ δὲ ΘΟΥΓαρΡΌΤΩ 
α οὕτη 8115 Θχρθϑύ. Η. -- 2711 τὸ δὲ δὴ γηγεν. 58 οὐχ 1. 
ῬοΙθνὶ δή. --- 21 18 ἑπόμενον Ῥ1Ὸ ἐχόμενον οὗ συναναπκυπλου- 
μένους ῬῖῸ --μένης 6ὁΧ ἰα!]0. οΟμΠ]. ΒΟΙΊΡΒΙ, Ργδθίθγθδαιθ 
Θὰ ὦ ἕπεσθαι γυ]ρῸ ἰηΐου ἀναβιωσκομένους οὗ τῇ τροπῇ 
ἸηΒΘυ θη ΘΧΡΌΩΧΙ, αὰὸ ἴδοίο τ 6 10]55] 1 γ ἸΟΘΌΠ Ἰαίορτ!- 
ἰαΐϊ γϑααιθαμα δυοϊίσου. Η, Ἡθνοοδυι συνανακυλλουμένης. --- 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌΒ ΟΕΙΤΙΟΌΞΚ. ΧΧΧΙΧ 

ΤΟ αὐοᾶ ρΡῖὸ τνυ]ϊσ. δυναμέως Βυθδύιϊαϊ! δυναστείας, ΘΟἾ51 6Χ α 
ποίαθαϊη ΠΟ Θϑύ, ὑδιηθη βαῦ ὈΟΠΟΒ ΠΠΌΥῸΒ. ΠαΘΊ]βΒοσ 8 παροὺ οὐ 
ὃ Βρῃηὐθηῦα ἀπ106 Περιίαύαν. Η. Μδανίρτασμη (ϑᾶν, οΥἹῦ. ΤΙ». 885) 
Βθοαζαβ ΘΟΙΏΤΗΩ, αυοά Θναῦ Ῥοβὺ ὁ ϑεός, ,ῬΟΒαϊ Ῥοβδὺ ὡς νῦν. 
ἀ 4141 καὶ ἀπο κατὰ τόπους, ΒΟΥΊΡΒ1 πάντ᾽ ἦν οὐτὰ ϑω!]}0. ῬΤῸ 
πάντῃ. --- 211 ἑτέρων Ρ7Ὸ ἕτερον ΒΟ 1081 οὐτὰ Ηἷ βυδάθηΐθ 
Αρεϊίο, 005. ΟΥἹ. Ῥ. 9. --- Μαχίγια ϑαοίουιίαβ οϑὺ 2721) Ἰθούϊο- 
1185 ὥστε ῬΙῸ ὥς γε... ἀποφήνασϑαι, αὐδτὴ ἃ ϑύθρμϑηο ὑθιηθγθ 
τηὰπΐαΐατη πιὸ 10. αὐἴάθτηῃ τ δῦ 1556. ΓΙΤΟΥ, ΑὍἹ 6] Βα θη 118 
ΘΣθιΏΡ]ὼ δὰ ῬΠΑΘαΥ. Ρ. 2808 Π]αβίγανῦ. Η. Εὖ δυνάμεως οὖ ὥς 
γὲ ΥΘΒΌα]. -- 2712 Ὁ μύϑους δηΐθ οἷα ραΐο 6586 ΘΣΧΡΘΙ]Θπάσμῃ. -- 
ΤΕ εἰς γῆν ΒΞ οὔὐτὰ οοαὐά. ογηπιῦθαβ, εἰς γῆς Τὶ 6Χ ΟΟΠ]. 
ΘΘΌΡΡΙΙ δοῦ. βοοιθῦ. ουὺ. Πρ. 428, ἤθΒ010 ἀποτηοο ΟὈΙΠΙ σπέρ- 
ματα Ἰρϑδβ ΟΘ 6 )61 γ]οθ 8 ΒΙΡΏΙΠΟΟΥΘ, ΟὈΘΙΙη 8.00. ΠΟῸῚ ΤΏΪΠΟΥΘ 
70γ6 οὕτη πιπτούσης ΟΟΠΠΠΠΡῚ ρούθγαῦ, ααϑτη τ. ὁ. Εαὐη γα. 278. 
δύο ἢ τρεῖς δρόμους περιεληλυϑότε, ταὖ τ6 ΒρΘοΙθιη αὐ] 61 50106- 
οἰϑυαῖ οὕτῃ ΘΟΒΗΘΙάΘΙῸ 8 ΤΘΙΏΡ. ΠΡ. 29ὅ ΔΡΊΙΟΒΟΒΒ. Η. -- 2188 
τὰ ροϑὺ πάντα δαά. α. --- 2τ᾽Β δ᾽ ἔγωγε ἢ, δέ γ᾽ α. --- μὲν ἔτι 
Ῥοβὺ τοῦτο, 21 Ὁ τέχνην μού εἶναι, 21 Εἰ δεῖν Ροβῦ ἐπειδὴ ΟἸΏ. 
Η οὕ ἃ. - 21706Β αὐτὶ δύμ!10. ποὰ βο]υπ πραοτέρα ἴπ προ- 
τέρα τουΐδγ!, 564 οὔϊδια 2160 ὃ ἀηΐθ ἐλέγομεν ἃ ΤΙ. οὐ ἃ 
ΟΣ ΒΌΤΩ βϑηξοηίϊα ῬΡοβύυϊθπίθ γθυοοῦν!, ααδ8 μετασχευωρήσα- 
σϑαι οὐ τέωνειν ΔῸ ἔδει ρούϊαϑ ΒΌΒΡΘΠαΙ γαϊῦ; ΔΥΌ] Ο] 5. ἸῺ τοῦ- 
νομα γϑαὔύσυτη ΒΘαΌΘΙΗΒ Π6 οἴδπηαδί, οἵ. ΟΥα ]. 8988Β οὗ ἂν ἢ 
τοῦ γένους, Τπθαθύ. 101Β ἃ δή τινες τὰ φαντάσματα εοἴο. Ἡ. -- 
2τὶ 1) πάντα Ροϑῦ ἅπαντα, ΡΙῸ αὑὸ δἃρυὰ ϑ'[ο". 60]. οὐ. 111 14 
ἕκαστα οϑδύ, οὗ ,γὲ Ῥοϑβύ ἐμοῦ Τη θγροβιθαση οατη ἃ α6]6γ1. Η. Β6- 
Βα] οὐ πάντ᾽ οὗ γὲ Ῥοϑῦ ἐμοῦ οὖ ροδβὺ σύ. --- α βθουίαβ 2784 
ἀνάγοντας Ῥτὸ ἀναγαγόντας ΒΟΥΙΡΒΙ, αὰο, ϑογιϑύο ἴϑο116. ΟΔΥΘΌΙΒ 
Θοτηρᾶγοΐο ϑυιηρ. 1741) ἀρ᾽ οὖν ἄγων μέ τι ἀπολογήσει, ἸοοΙδ5- 
αΘ6 ΘΘΙΠΠ15 Πὰν. Ηθο. 866 διέργασαί μ᾽ ἄγων, ϑορΡῇ. ΟΒΆ. ΟΟ]. 
910 οὐ 1842 στήσω σ᾽ ἄγων οἷο. Ἡ. Αογιδύσμῃ Ῥ]αύομΙ γϑα α1α1. 
- 2:ῖ8ΒΟ οοτητηϑύ πλαΐων! φπαοίοσα Αρο]ΐο, οὐϑ. οὐἱῦ. Ρ. 10. --- 
218 ἔν τισιν ἵσταται Ἡ 6Χ α ὙΘΒΌΡΊ5, ὉΌΙ οϑὺ ἕν τι συνίσταται, 
ΥὙΒ51 ἔν τισι συνίσταται, εὖ Βθα 6 η85 φέρεται 5Ι5ῦθ 61, ΠΟῚ ΘΟΥῚ- 
ῬΟΠΘΙΩΟῚ γοὺῦο ΟΡΡΟΙΙ γυϊύ. Η. γαυϊρεαΐδιη γϑϑύϊαι. --- 2179Ὰ 
πολιτικῇ Η οχ 601]. ΑΒ. τγῸ πολιτικήν, αὐϑιὴ οὐὔϊϑιη 8110. 
οὖ Οὐομῖιβ ἴῃ ΜΟΠΟΉΠΘΥ ρῸ]. Ατσ. 1848 Ρ. 861 ργοραγπηῦ. Η. -- 
2800 τὴν τῇ τρήσει Ἡ ΟΠ ὦ, τὴν τρήσει ὃ. --- 2810 εἰς τὴν 
καλλίστην α δ' οὐ Υ ΒΗ, εἰσὶ τὴν καλλ. ΤΌΣ. ΘΧ ἅπὸ ΘΟΘΙΟΘ 1 οὐ 
ῬΙΙΟΥῚ δύ]. ϑιηθηἀ δ ϊο πο 801 1030 πῦπ0 γτρύγϑοίαω; οἵ. δα Βορ]ϑῦ. 
Ρ. 286Α. --- 2810) πρὶν αὖ.... περιέλοιμεν Ἡ Ῥῖὸ πρὶν ἂν... 
περιέλωμεν, ἀὈΟΥΤΤΩ ῬΥΙΟΥΘΙΩ Ρατέοιῃ ἱ 1056 αδ' οὐ} γα]ρ'. Ῥταθθαϊ; 
ορίαὐῖνι ϑαΐθτη ϑϑάθιῃ γαῦϊο οϑῦ αὐδὸ Ῥπδοᾶ. 1010) ἕως ἐπί τι 
ἱκανὸν ἔλϑοις. Ἡ. ΗθΥΙδΠη1 γαὐϊοηθυῃ ἀθβουα. --- 2381 Ὁ) τὴν μὲν 



ΧΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌΒΚ ΟΕΒΙΤΙΟΌΞ, 

γενέσεως Ἰ1ΌΥ]Ὶ οὐτὰ Υ ΒΗ, τὴν μὲν τῆς γεν. Τ' ΘΧ ὕ0 ΟΟΑ]Ο06 1. Η. 
-- 282 Β Οὐοῃῖαβ 1. ὁ. Ρ. 862 βοιΐθ γιαιὺ ἥμισυ νυ]ρὸ ροβὺ κερ- 
κιστικῆς Ῥοδιύαχη τα ταλασιουργίας φῬούϊιβ ρΘυθπουθ, αὐἱῷ ΠδΘ6. 
βθουσηάστῃ διακριτικὸν οὐ συγκριτικὸν σππ5 αἸβυσ αν, Η. ἥμισυ 
οατη ΟΔΙΏΡΌΘΙ110 1 Ῥυϊϑύϊηθη Ἰοοῦτη σϑϑυιθα. --- διακριτικὸν αὐἴῷ 
1ῃ 5661. ΠΟ ΔΙ ]15 Θμδυγαύαν, οὐϊδτη 282 μεϑιῶμεν ῬΥῸ μετ-- 
ἕἔωμεν ΒΟΥ πάθη ογαῦ, θοάθηὶ ΘΧΘΙΏΌ]Ο αὖο 5ορῃιθύ. 20671.Α οὖ 
ῬΏ1]160. 620) μεϑιέναι ᾿ὗ ἀφιέναι ἀθ ταλ θη ἃ αἰβρυναύϊοπῖβ 
Ῥᾶχίθ ῬΓΟΙΩΪΒΟῸΘ ΒΆΣΕΙ. Η. --- 282} αὐτὸ ρῬοϑβὺ ἀπευϑύνουσαν 
ὃ, αὐτὰ α. --- 2880) ἡ γάρ που μετρητικὴ ΗἩ 6Χχ ΘΟΠ. Ῥῖὸ ἦ, 
ΟΌ7 58 ΠᾺ]]ὼ νῖ8, 60 ααϑ οὔτη γὰρ Π60 αὐἀϑῖη οὑτὰ ποὺ Ταποὔθχη. 
ἸΙΌΙ Ππορθοὺ, Βαΐο Ιοθ0 οοπγαμῖτθ υἱάθίαν, Η. -- - 284 ὃ ἔτι δὲ 
πρὸς Υ̓ 6Χ ΟὈΥΠΕΙ 601]. ΡΙῸ οοαᾶ, Ἰ6ού. ὅτε δὲ πρὸς τὰ νῦν 
πον καὶ ἱκανῶς δείκνυται, Ὁ18ὴ1Ὶ απο ϑύορῃ. οὐΐϊδτηα πρὸς τὸ 

. δείκνυσθαι βου] ὈθΘηάστῃ οθηβαϊῦ; τα] 1 ὑαΐ!π8 σίδαμη οϑῦ πρὸς 
τὰ νῦν δὰ ᾿Ιρϑύχη δοκεῖ μοι βοηϑεῖν ΥΘἔθυυθ, οἰγτουτη βου ῦ15 ααϑδ6 
Ἰηὐθυρυθύαμα! βοηϑεῖν οδδῶ τηθαϊδ ταϊουθούα 6586 νιἀθηΐαν, Η. 
ΘΟΥΡΒῚ ἔτι δὲ --- δείκνυσθαι. - ΙὈ14. ΠθβοῖΟ αὸ ΘΥΤΟΥΘ ΟἸΠΘΒ 
μεῖζόν τι ῬγῸ μεῖξόν τε ἅμα Ῥυοραρδνθυιηῦ. Ἡ. -ς Οὐχ Μϑανιρὶο 
(άν. ΤΡ. 880) ἐκεῖναί εἶσι ΒΟΙΡΒΙ ΡΙῸ ἐκεῖνα ἔστι. --- 285 Ὁ 
ῥᾳδίως τούϊπυ!. Ἡ ῥᾳδίοις, αὐοα 781 Ἠθυβάϊαβ, 5Ρρ60. Ρ. 187 
γϑβουϊρϑῖῦ; Δ Ἔ Π1οὺ Ἰσοὰβ οϑῦ 2868, οὺἱ Ηδιπα. ᾿ ΒΟ] οἴθυτη. . δύ]. 
τῦῶι τηΘ 61 βύπα ποὺ, αὖ ἣν ροϑὺ δυσχερείας [0111 οὐ ροϑὺ ὑφαν- 
τικὴν ὑγδ ΒΘ ΥΥ1 Ἰαθοτθηῦ; ΤΩ1ΠῚ ὑαύιαβ νίϑαμα οϑὺ ἥνπερ ῬγῸ ἣν 
περὶ ΒΟΥΙΌΘΥΘ, αὰο ἕλοῖο μακρολογίαν δὰ ἀπεδεξάμεϑα ῬγῸ ΟὈ- 
Ἴθοῦο τοίουαυ, ἥνπερ δαΐθτα πού οΎΘΘΟΙ ΒΘΙΙΏΟΠΙΒ ΘΙθσϑηΐίδ, 
δυσχερείας πούϊομθηη. οὕτα δυσχερῶς ἀπεδεξάμεϑα, 1, 6. ἔδυσχε- 
ράναμεν 7απριὺ, αὖ ἸΏΟΧ 296ῈΕ) ὃν 861]. διοικήσεως ὅρον ... διοι- 
κήσει Ὑ6] Ῥμδοᾶ. 946 ἐναντία ἄδειν οἷς ἐπιτείνοιτο. Ή. Ἠεία- 
ἀογῆπ {υτητ τ} 1 10 00} 1} 0 ἈΠΏΡΙΟΧυϑ ΒΌ,η. --- 2860 τούτων ἕνεκα 
πάντα Ἡ οχΧ 601]. ΑΒ5011 ρῖὸ πάντων, Ῥγϑθϑουθιση ροβύαπδϑημ ΟἸΤΩ 
α νοῶ να]Ἱρὸ βθαπθηΐϑ τὰ πρόσϑεν Θχραποίω βαπῦ, αἀδ ηΐθϑ, 
τηῆπ. εἰρῆσϑαι ῬτῸ Βιθ]θοῦο Γπουπηῦ. Ἡ. ΘΙ. τ] Ηθυτηϑηη1 τοῦϊο- 
ὨΘΏ1. --- 286) νενεμῆσϑαι Η 6Χ Ο0Π]. ρΥῸ μεμνῆσϑαι, οαἱ ῥδχαθῃ. 
͵ατα ϑ'οβ]θίθυση. μετρεῖσϑαν Βα ΒΟ] 705810; ταθϑτὴ Ῥγορῖαβ δα 
οοαα, γνϑϑυριω ϑοοθάθυθ δυθιίσου. Η. Βθνοοῦνι μεμνῆσϑαι οὗ 
ρῬοβὺ 1ᾷ οοϊησηῶ οὑπὶ (ΘΙ ΡΌ61110 Ῥοβα]. --- 2810 οὔκουν οὕτῃ 
ὙΥΑΡΊΉΘΙΟ ΒΟΙΡΒῚ ῬτῸ οὐκοῦν. --- 2817 )ὴ 1ἸηΠη1{1ν1 ΤᾺ] ΟΊ μαΙ στα 
Αβύϊυβ δεῖ ροϑὺ δοκεῖν, δύω]. ἀνάγκη ρῬοϑὺ πιϑανὸν 8141] νο]υϊῦ: 
Θαυϊάθιη ὡς ΟἸΓΟΤΩΒΟΙΙ ΘΙ ΒΙΤΩ]]ΟΙΟΥΘη ΠδπΟ βὐχπούσγδτη. Θ 601: 
ἔστι γὰρ ὁτιοῦν εἰπόντα δοκεῖν κ. τ. 1. Ἡ. --- Τύρτη 287 ΕἸ 1000, 
51. δύω! 0. ΦααΊτητ8, Του ἀθργαναῦο ἤϑηο τηθάρίατῃ Θά Βῖρα1, 
αὖ ὃ δὴ ροϑὺ ἀγγεῖον 6Θχ δῃηΐθο. τη816 γϑρθυϊαμη οχραπρθγθιη. Η. 
- 288) ποῖον Η οὐπὶ ᾳ, τὸ ποῖον ὃ. --- 288 Ε) 508110. οὐ ΟΥΟμΪαΒ 
σπυτοτομικὴ ΟἸΤΟυΤ ΒΟΥ θη τη ΘΟ Βα αὖ; Τ1}}1 ἸΘΏΤῸΒ σΊϑάχη οϑῦ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌΣΝ ΟΒΙΤΊΙΟΤΙΒ, ΧΙ] 

ἀαύνυαμη σκυτοτομικῇ τοϑυϊθαθυθ, απὸ ἔμοῦο Π7]ὰ5 ἴῃ ἀϑαϊη 1088 
φλοιστυκὴ οοΥῶ ἀοίσαῃογ ἀϊοιϊθασ. Ἡ. ΠΡ τη] τη βθουὔτι8 ΒΌ1. 
- [01ἅ. προσαγαρεύομεν ὃ οὐ Υ͂, προσαγορεύωμεν ΒΦ Τ, ΠΘΒΟΙῸ 
ΟὟΥ, ΟἾΤῚ Πα] 8 ΘΘΠΘΙΙΒ Θϑαθη οδτιδὲν 51 αὐδ ῬΥϑΘΟΘἀΘ 1111, 
ὉῸῚ προσῳφϑεγγόμεϑα οὖ λέγομεν 51π6 11 οοπύγονθυβῖῶ Ἰθοτιηὐαγ. 
Η. -- 2898 ἃ ηΐθ παραλείπομεν φαα, Μδανὶρ. δαγν. οὐὖ. 1 Ρ. 887. 
-- [0]. γένος τε γὰρ ἐν αὑτοῖς ὃὅὲ' ῬῇῸ αὐτοῖς, τϑοῖθ. Η. --- 290Α 
τὶς τῶν ἐμπορευτικῶν Ἡ 6Χ 6ο0η]. ΡΙῸ τῆς τῶν, ΜΟῚ 1Π]8}618, ΟΡΙΠΟΥ, 
8 0111 ααϑιτὴ πΘΟΘΒΒΘ ΤΙ, ααἰῷ δα αὐϑθβὑ θη, Ἡ1 ΤΠ ΘΙ ΟΘΟΥΘΒ 
οὖ οϑαρΡοσ 65. ῬοΙ {1086 ἀγθϊα Ῥδυύθυα 5101 γἱπαϊοαξανὶ Βιηὖ, ᾿πϑρὺθ 
τ ϑρομπαθγθύαν, δια τηθυοθύουϊθση [ουύδϑϑθ ΘΒΌΙΓὔπ 05. 6556; τϑοΐρ 
οομὗσδ ΤΠ ΟῚ πΘΟΟὐ ὔογ 5 ὉΙΙασ16 οὕτη ΤΘΡῚ 18 ΘΟΠΊΤΠ.ΠηΘ ΠΘΌΘΥΘ 
νιαἀθηύαν; οἵ. Ρ]ωυΐ. Πυὰ. ΤΥ 2 27 πυρὰ ΤΠ Ρ15 ΤΠ] ΘΥΟϑ- 
ταν ῶτη Το τη, δα γΘοΘΒ ΤῸ Χ ΡΘΥΒΙΌΘΌοΥ. Η. ΠΙβριοϑὺ παθο 
οοπ]θούαγω. --- 2918 δ᾽ γροϑὺ τίνας 8161] οὐ ὃ. ---- 2910 
χαλεπὸν α, παγχάλεπον Υ Β5Τι, αὐοα ποη ΔΊΟΥ τῳ ἀΘἴθηα 1 
ῬΟΒ5Θ, αὖ ΟΥΟΟΟΒ ἴῃ {0116 Ππ4.0 τηϑ]6 δραύεΐοβ 6556. ἀἸοθΒ; 1Τ61}}] 
Ῥούϊιβ στα]. ΠΟΙΏΙΠΘΒ5. ΒΙΠ011015. Θα]θοῦν! στὰ δἀάθηαᾶο α]ύγα 
τη τη ΘΌΧΙΒ586 νἱαθηΐαγ. Ἡ. Ἐθϑύϊθα! παγχάλεπον. --- 298.Α 
Β5Τ' θουθρίθιη ϑύθρῃ. οουγθούσσγεασῃ ὀλίγους δεῖν Ῥ͵τὸ δεῖ Ἰτητη6- 
Υἱΐο βρυθυθυπηῦ, ααϑηηα θη ΟΟΥΤ 6]18.8 ΟΥΙΡῸ 1 0850 ὦ ΘΥΤΟΥΘ 
ὀλίγου Ῥτο ὀλίγους 5οΥ1 6 ηῦ15 ροΐοὺ. Ἡ. --- Οοηΐτω 293Β οὐ ὁ α 
εὐαοίοντῦαβ καὶ δὺο αὐξάνοντες Ἰστπιογθηΐ5 οὐ πολιτείαν ῬτῸ ποῖι- 
τειῶν Ῥγδοθθηθ5 Παθηΐου θαῦμα ογαῦ. Ἡ. Ἡσΐο αοίογϊοῦ! 
ΟῚ ῬΘΙΠ]. --- ΤΌΙαΘΙη οὐτη ὃ ΒΟΙΡ81 διαφερόντως ὀρϑὴν ῬὉ͵ΓῸ 
ὀρϑὴν διαφερόντως οὖ δηΐα ἀκόντων ἢ Ῥτοὸ καί. --- 2944 μέντοι 
τινὰ ὃ, τινὰ μέντοι α. --- 294Β ἅμα πᾶσιν ὃ, πᾶσιν ἅμα α. -- 
294 καὶ δῃΐθ καταπαύουσι Θϑαα. α. --- ΤΌΙάθτη τὰ ροϑὺ κατὰ 
ΟΠΊ. ὦ. --- 296. Α ἂν ροϑῦ γὰρ οη1. α. --- 296Β βέλτιον ἀναγκάζῃ 
δρᾶν Βθουπαάσχη ὦ 51π6 δυο] 0 ΒΟΥΡΒ51, οὑτὰ δρᾶν ΠΟῚ ΤῊΪΠῸ8 
οοιηρδγθθγσαση απδτη ῬοΒι σι ϑᾶν. εὖ γϑοϊριαῦ. Η. Πθβυϊθαϊ 
ΔΥ Ὁ] ΘΌ] 1. --- 296} ΠοΟ Βδ]ύθμι ὦ ἀθαϊ, αὖ μὴ ξυμφορὰ ἤ, ἃ 
ΤΌΣ. ῬΥΟΥΒΊΒ ΟἸΏΪΒ88, Οὔ Οδ1061118 ἴῃ ΟΥ̓ ἸηΘΠῚ ΤΘΟΙΡοΥθια. Η. 
-- 8004 ροϑῦ κακὸν 8,44. τὶ Η οὔτι α. - ΙΡΙάθΠη Ῥοβὺ ἀλη- 
ἁγέστατα οτα. γὲ α. --- 8008 δὴ ροβὺ διὰ ταῦτα οτῃ. α. --- 8000 
ὅταν ῬΥο ὅτι ἂν, ἕτερον ῬΙῸ ἕτερον ὃν Η οὐτὰ α. -- 8014 μι- 
μήσεσϑαι ὃ, μιμήσασϑαι “ἵ. --- 801Β οὐκοῦν αιΐθ κἄν τις οἸη. 
Η οὐμὰ α. --- 8010 τὲ ροβῦ τύραννος οἵη. Η οὕ α. -- 801 
ΠῸ]]8, ΓΘ] ΤΡΊΟΠΘ ΠΩΡΘαΠῚ Ῥούαϊ, «πογηϊητιβ γ68] 51π6 οΟαα, ΟῬΥΠηστη 
οἷς ἸαΥΘΣ πράξεις οὖ ἑτέρα ἸΏΒΘΥΘΙθΙη, ἀθίμάθ 8024 οἵ περὶ ἴῃ 
οἵπερ τὰ πολιτικὰ ταυσΐαγοια. 1Ππα δια ΟΠ] ΘΙΘΥΊη. ΤΘΟῸΙΤῚ 1η- 
{6]16χῖῦ; ποὺ εριίαῦ κατ᾽ οὐδέν, ῬΥῸ αὸ Δ]1Οατη ΒΡ ]οχ οὐδὲν 
ΟΡα5 οϑϑθῦ; αὐοα οὖβὶ ϑύβ 1. τοῦθ ρυορύθυ. βθαὰ. κατὰ πάντα 
ῬοΟΒΙ ΤΩ 6556 Ἰηοητῦ, Ὠπ]Ὸ 1051 ὑδίηθη οὐϊδιη τ] δὴ Ο601- 
βύσαοὐ!οηοτα αἀδρύεν! ορουΐθραῦ. Ἡ. Πϑϑῦϊαϊ οἱ περί. --- 8028 



ΧΙ] ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΒΙΌΚ ΟΕΒΙΤΙΟΌΞΒ. 

ἁπάνϑ'᾽ ὃ, πάνϑ᾽ α. --- 8020 ἅμα καὶ ῥάστην γίγνεσϑαι , γέ- 
γνεσϑαι καὶ ϑάστην α. --- 802 ἢ ἤδη] μὴ Η΄ Θυτη Οτόοηῖο 1. 1. Ρ. 884, 
-- ΤΌΘ τό 8 ὃ, τό τε α. -- 8038Β οὕτω γίγνεσϑαί τε καὶ 
ξυμβαίνειν καὶ ὑ, οὕτω ξυμβαίνειν τε καὶ α. -- 8030) νῦν δ᾽ 
οὕτω ὑ, νῦν οὕτω α. --- ἸΌΙάΘη τ΄ ροβὺ ὁμοῦ οχὰ, Η Οὕ1η ὦ. --- 
8085 ἃ δηΐθ μετὰ δια, Θῥθρμδημβ. --- Π]άθια δὴ Ροϑύ γὰρ οὖν 
44, α. --- 8040 ἄθιμθμη ὦ γοϑυϊριω ἀθβουιῖ, Ῥυτηατη τὴν δηΐθ 
εἰ δεῖ μανϑάνειν οὐτὰ ϑ'α110. τϑϑυϊθαθηᾶο γουθίβαυθ 1115. Ἰη θΟΥἹ8 
ΕἸθαύαθ τα θη 415, ἀθίημαθ σοῖο ᾿πβούθηᾶο 8040 ἡσυχίαν Ἰπΐοῦ 
τὸ παράπαν οὗ ἔχειν, αὐδτὴ οι θηὐϊομθηι οὐβὶ ῬΥῸ οουύω σϑμαῖ- 
ἕδγθ θα δ γ6]Ίτη, ἐδυηθη οὗ Ἰθῃΐουθυη οὖ βθηὐθηθϊαθ ὩΡ ΟΥ̓ ΘΤα 
ΟΧΙΒέϊπηο, ααϑ 51 ἀπ ΘΌΠη Αβύϊο λέγειν αῦ οὐτὰ Θ'ΟΒ]ΘΙΘΙΊΩ. 
ἐᾶν ααῦ ΟΌΤα ΒΌΩ110. ἀνέχειν ῬΙῸ ἔχευν 5οΥΊΡΒΊββθυα, Η. --- 806 Κὶ 
καὶ δηΐθ κατὰ τὸ τῆς ὑφαντικῆς ΟἼΤ ὦ ΟἿ. Η. Α ἘΒΈΒΕΝΙ αὐτὴν 
ὑ, αὐτῇ α. -- 8004 τίνι, ὃ, ποίῳ α. --- 8060 ἔχον Ξ'’ς, ἔχει α". 
- ἐς τὶ ΥΣΠ'ὸ Ταῦ., ἐστὶ ἔς, ἐστί τι Ἠοϊπάογέ, --- 8070 πολε- 
μίαν Ῥ͵Ὸ πολεμίας βουῖρϑὶ Βαθαθηΐθ Μααν!ρΊο, ϑαᾶν. οὐῦ. 1. 889. 
- 8080 τῶν αὐτῆς ἔργων ΒΚΚ. ῬΙῸ αὑτῆς. - ΙθΙᾶθι τὰ διηΐθ 
χρηστὰ οὔὴ, Η οὐμὶ ἃ. --- 808 ΠῸ| ἐπιτρέψειν α. --- ΤΌΙάθια τὴν 
αὐτῆς ξύγκρασιν ΒΚΚ. γγο αὑτῆς. --- 8094. δύα!10. ἀπῖοθ γθυϑ τ 
οι ἀδ ϊομθιη ἀπωϑουμένους ρτῸ ἁπωϑούμενα Ῥτοροδαϊ, αὐδτα 
1050 ϑαδοῖου τΘοροθ ποὰ ἀαπθιΐανι. Η. --- 809Β διανήματι 
ΟΟΥ̓ΠΘΥΒ, διανϑήματι 1101. --- 8090 ταῖς δηΐθ ψυχαῖς οἵη. 18} 
ΟαΠ ὦ. --- 8100 καὶ φηΐθ παρὰ 88. α. --- 8108 καὶ ἀτιμίαις 
Οἵ. ὦ. --- 8118 ἰταμὸν ὁ0η]. Αϑύ., 1ΥἸῚ τὸ μέν. ---- ΤΌ] τα συμ- 
πλέκειν --- φαμὲν Η οὐχ α, συμπλακὲν --- φῶμεν ἔς, -- 8110 ὥστ᾽ 
εἶναι κοινὸν ΟἹοΒΒθυηδ, 6586 Ῥϑυβραχιῦὺ ϑύθ!]Ό. ---- Ῥοβύγθσηδ, νϑυθῶ 
ΤῊ 87ΟΥἹ ΘΟΟΥΑΟΙ ῬΟΥῸ ΤΠ] ΠΟΥΘ ὑπ] θη δ, 6586 γ]Ἱα1Ὁ ΒΟΒ]ΘΙΘΥΤΉΘΟΠΘΥΌΒ. 

᾿ 



ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ 

[ἡ περὶ ὁσίου. πειραστικός.} 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΕἘΥΘΎΦΡΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ι. ΕΥΘ. Τί νεώτερον, ὦ Σώκρατες. γέγονεν, 

ὅτι σὺ τὰς ἐν “υκχείῳ καταλιπὼν διατριβὰς ἐνθάδε 
νῦν διατρίβεις περὶ τὴν τοῦ βασιλέως στοάν; οὐ γάρ 

Α 

που καὶ σοί γε δίκη τις οὖσα τυγχάνει πρὸς τὸν βασιλέα᾽ 

ὥσπερ ἐμοί. 
Σῷ. Οὔτοι δὴ ᾿4ϑηναῖοί γε, ὦ Εὐϑύφρον, δίκην 

αὐτὴν καλοῦσιν, ἀλλὰ γραφήν. 
ΕΥ̓Θ. Τί φής; γραφήν σέ τις, ὡς ἔοικε, γέγρα- 

πται; οὐ γὰρ ἐκεῖνό γε καταγνώσομαι, ὡς σὺ ἕτερον. 
Σῷ. Οὐ γὰρ οὖν. 
ΕΥ̓Θ. ᾽4λλὰ σὲ ἄλλος; 

Σῷ, Πάνυ γε. 

ΕΥ̓Θ. Τίς οὗτος: 

Σῷ. Οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσκω, ὦ Εὐθύφρον, 

τὸν ἄνδρα νέος γάρ τίς μοι φαίνεται καὶ ἀγνώς" ὀνο- 

μάξουσι μέντοι αὐτόν, ὡς ἐγώμαι, Μέλητον. ἔστι δὲ 

τῶν δήμων Πιτϑεύς, εἴ τινα νῷ ἔχεις Πιτϑέα Μέλητον 
οἷον τετανότριχα καὶ οὐ πάνυ εὐγένειον, ἐπίγρυπον δέ. 

ΕΥΘ. Οὐκ ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες" ἀλλὰ δὴ τίνα 

γραφήν σε] γέγραπται; 
ῬΙΑΤΟῚ 1 

Β 



ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ ιϑ 

Σῶ. ἬἭντινα; οὐκ ἀγεννῆ, ἔμοιγε δοκεῖ" τὸ γὰρ 

νέον ὄντα τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι οὐ φαῦλόν 
ἐστιν" ἐκεῖνος γάρ, ὥς φησιν, οἶδε, τίνα τρόπον οἵ 
νέοι διαφϑείρονται καὶ τίνες οἵ διαφϑείροντες αὐτούς, 

καὶ κινδυνεύει σοφός τις εἶναι" καὶ τὴν ἐμὴν ἀμαϑίαν 
κατιδὼν ὡς διαφϑείροντος τοὺς ἡλικιώτας αὐτοῦ, ἔρ- 

χέεται χατηγορήσων μου ὡς πρὸς μητέρα πρὸς τὴν 

πόλιν. καὶ φαίνεταί μοι τῶν πολιτικῶν μόνος ἄρχεσϑαι 
Ὁ ὀρϑῶς" ὀρϑῶς γάρ | ἐστι τῶν νέων πρῶτον ἐπιμεληϑῆ- 

ναι, ὅπως ἔσονται ὅτι ἄριστοι, ὥσπερ γεωργὸν ἀγα- 
ϑὸν τῶν νέων φυτῶν εἰκὸς πρῶτον ἐπιμεληϑῆναι, μετὰ 

δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων" καὶ δὴ καὶ Μέλητος ἴσως πρῶ- 
8ὅτον μὲν ἡμᾶς ἐχκαϑαίρει τοὺς τῶν νέων τὰς βλάστας 
διαφϑείροντας, ὥς φησιν᾽ ἔπειτα μετὰ τοῦτο δῆλον ὅτι 
τῶν πρεσβυτέρων ἐπιμεληϑεὶς πλείστων καὶ μεγίστων 
ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλει γενήσεται, ὥς γε τὸ εἰκὸς 
ξυμβῆναι ἐκ τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμένῳ. 

1. ΕΥ̓Θ. Βουλοίμην ἄν, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ὀρρω- 
δῶ, μὴ τοὐναντίον γένηται. ἀτεχνῶς γάρ μοι δοκεῖ ἀφ᾽ 
ἑστίας ἄρχεσϑαι κακουργεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδὶ- 
κεῖν σέ. καί μοι λέγε, τί καὶ ποιοῦντά σέ φησι διαφϑεί- 
ρειν τοὺς νέους; ' ᾿ 

Β Σῷ, [;ἋἽτοπα, ὦ ϑαυμάσιε, ὡς οὕτω γ᾽ ἀκοῦσαι. 
φησὶ γάρ μὲ ποιητὴν εἶναι ϑεῶν, καὶ ὡς καινοὺς ποι- ᾿ 
οὔντα ϑεούς, τοὺς δ᾽ ἀρχαίους οὐ νομίζοντα, ἐγράψατο 
τούτων αὐτῶν ἕνεκα, ὥς φησιν. [ 

ΕΥΘ. Μανϑάνω, ὦ Σώκρατες" ὅτι δὴ σὺ τὸ δαι- 
μόνιον φὴς σαυτῷ ἑκάστοτε γίγνεσθαι. ὡς οὖν καινο- 
τομοῦντός σου περὶ τὰ ϑεῖα γέγραπται ταύτην τὴν γρα- 
φήν, καὶ ὡς διαβαλῶν δὴ ἔρχεται εἰς τὸ δικαστήριον, 



ΕΥ̓ΘΥΦΡΩ͂Ν, ὃ 

εἰδὼς ὅτι εὐδιάβολα τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς πολλούς. 
καὶ ἐμοῦ γάρ τοι, ὅταν τι λέγω ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ Ο 
τῶν ϑείων, προλέγων αὐτοῖς τὰ μέλλοντα, καταγελῶσιν 

ὡς μαινομένου. καίτοι οὐδὲν ὅτι οὐκ ἀληϑὲς εἴρηκα ὧν 
προεῖπον. ἀλλ᾽ ὅμως φϑονοῦσιν ἡμῖν πᾶσι τοῖς τοιούτοις. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῶν χρὴ φροντίξειν, ἀλλ᾽ ὁμόσε ἰξἕναι. 

ΠΙ|. Σῷ. φίλε Εὐθύφρον, ἀλλὰ τὸ μὲν κατα- 
γελασϑῆναι ἴσως οὐδὲν πρᾶγμα. ᾿4ϑηναίοις γάρ τοῖς 

ς 3 » 3 ΄ ’, ΒΩ Ἁ 

ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ σφόδρα μέλει. ἄν τινα δεινὸν οἴων- 

ται εἶναι, μὴ μέντοι διδασκαλικὸν τῆς αὑτοῦ σοφίας" 
{ ' “᾿ ᾿ » ᾿ χ ὃν δ᾽ ἂν καὶ ἄλλους οἴωνται ποιεῖν τοιούτους,  ϑυμοῦν- Ὁ 

ται, εἶτ᾽ οὖν φϑόνῳ, ὡς σὺ λέγεις, εἴτε δι’ ἄλλο τι. 
ΕΥ̓Θ. Τούτου οὖν πέρι ὅπως ποτὲ πρὸς ἐμὲ ἔχου- 

σιν, οὐ πάνυ ἐπιϑυμῶ πειραϑῆναι. 
Σῷ. Ἴσως γὰρ σὺ μὲν δοκεῖς σπάνιον σεαυτὸν 

παρέχειν καὶ διδάσκειν οὐκ ἐθέλειν τὴν σεαυτοῦ σο- 
φίαν" ἐγὼ δὲ φοβοῦμαι, μὴ ὑπὸ φιλανθρωπίας δοχῶ 
αὐτοῖς ὅτιπερ ἔχω ἐκχεχυμένως παντὶ ἀνδρὶ λέγειν, 
οὐ μόνον ἄνευ μισϑοῦ, ἀλλὰ καὶ προστιϑεὶς ἂν ἡδέως. 
εἴ τί ἐθέλοι ἀκούειν. εἰ μὲν οὖν, ὃ νῦν δὴ ἔλ ς μου ἐθέλοι ἀκούειν. εἰ μὲν οὐν, ὃ νῦν δὴ ἔλεγαν, 

- , , -" [χὰ Ἁ Ἁ - 2 «Χ 

μελλοιεὲν μου καταγελᾶν, σπερ σ᾽ φῃς σαυτοῦ. οὐδὲν 

ἂν εἴη ἀηδὲς  παίξοντας καὶ γελῶντας ἐν τῷ δικαστηρίῳ 
διαγαγεῖν, εἰ δὲ σπουδάσονται, τοῦτ᾽ ἤδη ὅπῃ ἀποβή- 

Ρω Ἁ ς » " ΄ 

σεται ἄδηλον πλὴν υμῖν τοῖς μάντεσιν. 

ΕΥΘ. ΄4λλ᾽ ἴσως οὐδὲν ἔσται. ὦ Σώκρατες, πρᾶγμα, 
3 ’ Ἄ - 2 - ,ὕ 5 

ἀλλὰ σύ τε κατὰ νοῦν ἀγωνιεῖ τὴν δίκην. οἶμαι δὲ καὶ 
ἐμὲ τὴν ἐμήν. 

ΙΝ. Σῶ. Ἔστιν δὲ δή σοι, ὦ Εὐϑύφρον, τίς ἡ 
δίκη; φεύγεις αὐτὴν ἢ διώκειρ: 

ΕΥ̓Θ. Διώκω. 
1: 
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ΣΩ. Τίνα; 

Ὃν διώκων αὖ δοκῶ μαίνεσϑαι. 
Σῷ. Τί δέ; πετόμενόν τινα διώκεις; 
ΕΥ̓Θ. Πολλοῦ γε δεῖ πέτεσϑαι, ὅς γε τυγχᾶνει 

ὧν εὖ μάλα πρεσβύτης. 
ΣΦ, Τίς οὗτος: 

ΕΥ̓Θ. Ὁ ἐμὸς πατήρ. 

Ὁ σός, ὦ βέλτιστε; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Ἔστιν δὲ τί τὸ ἔγκλημα καὶ τίνος ἡ δίκη: 
ΕΥ̓Θ. Φόνου, ὦ Σώκρατες. 
Σῷ. Ἡράκλεις! ἡ που, ὦ Εὐϑύφρον, ἀγνοεῖται 

ὑπὸ τῶν πολλῶν, ὅπῃ ποτὲ ὀρϑῶς ἔχει. οὐ γὰρ οἶμαί γε 
Βτοῦ ἐπιτυχόντος ὀρϑῶς αὐτὸ πρᾶξαι, ἀλλὰ πόρρω που 

ΒΩ ΄ 

ἤδη σοφίας ἐλαύνοντος. 
ΕΥ̓Θ. Πόρρω μέντοι νὴ Δία, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩῷ. Ἔστιν δὲ δὴ τῶν οἰκείων τις ὁ τεϑνεὼς ὑπὸ 

“ “ ῇ ἽὝ -Ὁ ΠΗ ᾽ Ἁ ἊἍ 4 Ὁ Ἁ 

τοῦ σοὺ πατρὸς; ἡ δῆλα δὴ" οὐ γὰρ ἂν ποῦ γε ὑπὲρ 
2 , 7 ΄ ᾿ 2» 
ἀλλοτρίου ἐπεξήεισϑα φόνου αὑτῷ. 

ΕΥ̓Θ. Γελοῖον, ὦ Σώκρατες, ὅτι οἴει τι διαφέρειν, 
“, 3 Γ , - ς Γ 9 3 3 - 

εἶτε ἀλλότριος εἶστε οἰκεῖος ὁ τεϑνεώς, ἀλλ οὐ τοῦτο 

μόνον δεῖν ορνονν μος εἶτε ἐν δίκῃ ἔκτεινεν ὁ κτείνας 

εἶτε μή, καὶ εἰ μὲν ἐν δίκῃ, ἐᾶν, εἰ δὲ μή, ἐπεξιέναι, ὗ 

ἐάνπερ ὁ κτείνας συνέστιός σοι καὶ ὁμοτράπεξος. ἡ. ἢ 
ΟΠ ἴσον γὰρ τὸ μίασμα γίγνεται, ἐὰν ξυνῇς τῷ τοιούτῳ 
ξυνειδὼς καὶ μὴ ἀφοσιοῖς σεαυτόν τε καὶ ἐκεῖνον τῇ 

’, 2 , 2 δ" 3 ᾿ ΄ 3 4. δίκῃ ἐπεξιών. ἐπεὶ ὃ γὲ ἀποϑανὼν πελάτης τις ἣν ἐμός, 
δας 8 3 τ 3 » Ἷ 5..." » 2 καὶ ὡς ἐγεωργοῦμεν ἐν τῇ Νάξῳ, ἐθήτευεν ἐκεῖ παρ 

ἡμῖν. παροινήσας οὖν καὶ ὀργισϑεὶς τῶν οἰκετῶν τινι 
" 5 

τῶν ἡμετέρων ἀποσφάττει αὐτόν᾽ ὁ οὖν πατὴρ συνδή- 

ἡ “ τὰ Ψ' 
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ας τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καταβαλὼν εἰς 

τάφρον τινά, πέμπει δεῦρο ἄνδρα πευσόμενον τοῦ ἐξη- 
γητοῦ, ὅτι χρείη ποιεῖν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ τοῦ δεδε- Ὁ 

μένου ὠλιγώρει τε καὶ ἠμέλει ὡς ἀνδροφόνου καὶ οὐδὲν 
ὃν πρᾶγμα. εἰ καὶ ἀποϑάνοι" ὅπερ οὖν καὶ ἔπαϑεν. ὑπὸ 
γὰρ λιμοῦ καὶ ῥίγους καὶ τῶν δεσμῶν ἀποϑνήσκει πρὶν 

τὸν ἄγγελον παρὰ τοῦ ἐξηγητοῦ ἀφικέσϑαι. ταῦτα δὴ 
οὖν καὶ ἀγανακτεῖ ὅ τε πατὴρ καὶ οἵ ἄλλοι οἰκεῖοι, ὅτι 
ἐγὼ ὑπὲρ τοῦ ἀνδροφόνου τῷ πατρὶ φόνου ἐπεξέρχομαι, 
οὔτε ἀποκτείναντι, ὥς φασιν ἐκεῖνοι, οὔτ᾽ εἰ ὅτε μιί- 
λιστα ἀπέχτεινεν, ἀνδροφόνου γε ὄντος τοῦ ἀποϑανόν- 
τος. οὐ δεῖν φροντίζειν ὑπὲρ τοῦ τοιούτου᾽ ἀνόσιον γὰρ 
[εἶναι τὸ υἱὸν πατρὶ φόνου ἐπεξιέναι" κακῶς εἰδότες, Ἐὶ 
ὦ Σώκρατες, τὸ ϑεῖον ὡς ἔχει τοῦ ὁσίου τε πέρι καὶ 
τοῦ ἀνοσίου. 

Σῷ. Σὺ δὲ δὴ πρὸς 4ιός, ὦ Εὐϑύφρον, οὑτωσὶ 

ἀκριβῶς οἴει ἐπίστασϑαν περὶ τῶν ϑείων, ὅπῃ ἔχει, 
καὶ τῶν ὁσίων τε καὶ ἀνοσίων, ὥστε τούτων οὕτω 
πραχϑέντων, ὡς σὺ λέγεις. οὐ φοβεῖ δικαζόμενος 
τῷ πατρί, ὅπως μὴ αὖ σὺ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς 
πράττων; 

ΕΥΘ. Οὐδὲν γὰρ ἄν μου ὄφελος εἴη, ὦ Σώκρα- 
τες, οὐδέ τῷ ἂν διαφέροι Ϊἕ Εὐθύφρων τῶν πολλῶν ὅ 
ἀνθρώπων, εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα πάντα ἀκριβῶς εἰδείην. 

Υ. ΣΩῷ. Ἶ4ρ᾽ οὖν μοι, ὦ ϑαυμάσις Εὐϑύφρον, 
κράτιστόν ἐστι μαϑητῇ σῷ γενέσϑαν καὶ πρὸ τῆς 
γραφῆς τῆς πρὸς Μέλητον αὐτὰ ταῦτα προκαλεῖσϑαι 
αὐτὸν λέγοντα, ὅτι ἔγωγε καὶ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ 
τὰ ϑεῖα περὶ πολλοῦ ἐποιούμην εἰδέναι, καὶ νῦν 
ἐπειδή μὲ ἐκεῖνος αὐτοσχεδιάξοντά φησι καὶ καινοτο- 



δ ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

- » ρ , ᾽ , ν Ἁ μοῦντα περὶ τῶν ϑείων ἐξαμαρτάνειν, μαϑητὴς δὴ 
, ΄ 3 , Ω ΄ ’ » 

γέγονα σός -- καὶ εἰ μέν, ὦ Μέλητε, φαίην ἄν, 

ΒΕὐϑύφρονα ὁμολογεῖς ἰ σοφὸν εἶναι τὰ τοιαῦτα, καὶ 
3 “" , ΡΒ ς “ ᾿ ΄ εὖ » ΄ 
ὀρϑῶς νομίζειν ἐμὲ ἡγοῦ καὶ μὴ δικάζου" εἰ δὲ μή, 

ἐχείνῳ τῷ διδασκάλῳ λάχε δίκην πρότερον ἢ ἐμοί 9. ἢ ν χ ἢ θοτέρον ἢ ἐμοί. 
ς ᾿ Ἁ ι 
ὡς τοὺς πρεσβυτέρους διαφϑείροντι, ἐμέ τε καὶ τὸν 

αὑτοῦ πατέρα, ἐμὲ μὲν διδάσκοντι, ἐκεῖνον δὲ νουϑε- 
τοῦντί τε καὶ κολάζοντι --- καὶ ἂν μή μοι πείϑηται 

᾿ 2 , » ,ὕ Ἵ ᾽ ν ᾿] “» , ͵ Ψ᾿ Ἁ 

μηδὲ ἀφίῃ τῆς δίκης ἡ ἀντ ἐμοῦ γράφηται σέ, αὑτὰ 
“ 3 -“ ,ὕ τι Γ 3 ῇ 

ταῦτα λέγειν ἕν τῷ δικαστηρίῳ, ( προυκαλουμὴν αὕτον; 

ΕΥΘ. Ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες, εἰ ἄρα μὲ ἐπι- 
“4 Ο 5 , 

Οχειρήσειξ γράφεσϑαι, εὕροιμ᾽ ἄν, ὡς οἶμαι, ὅπῃ 
σαϑρός ἐστιν, καὶ πολὺ ἂν ἡμῖν πρότερον περὶ ἐκείνον 
λόγος ἐγένετο ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἢ περὶ ἐμοῦ. 

ΣΩῷ. Καὶ ἐγώ τοι, ὡ φίλε ἑταῖρε, ταῦτα γι- 
γνώσκων μαϑητὴς ἐπιϑυμῶ γενέσϑαι σός, εἰδώς, ὅτι 

καὶ ἄλλος πού τις καὶ ὁ Μέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ 
δοχεῖ ὁρᾶν, ἐμὲ δὲ οὕτως ὀξέως καὶ ῥᾳδίως κατεῖδεν, 
ὥστε ἀσεβείας ἐγράψατο. νῦν οὖν πρὸς Ζιὸς λέγε 

κι »-» εἿ -» ΡῚ Ἷ , Ε οι ᾿Ὶ 

(οὐ. ὁ νῦν δὴ σαφῶς εἰδέναι διισχυρίξου" ποῖον τι τὸ 

εὐσεβὲς φὴς εἶναν καὶ τὸ ἀσεβὲς καὶ πρὶ φόνου καὶ 
Ὁ περὶ τῶν ἄλλων; ἢ οὐ [ ταὐτόν ἐστιν ἐν πάσῃ πράξει 

τὸ ὅσιον αὐτὸ αὑτῷ, καὶ τὸ ἀνόσιον αὖ τοῦ μὲν 
ὁσίου παντὸς ἐναντίον, αὐτὸ δὲ αὑτῷ ὅμοιον καὶ 
ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν κατὰ τὴν ἀνοσιότητα πᾶν, ὅτι- 
περ ἂν μέλλῃ ἀνόσιον εἶναι; 

ΕΥ̓Θ. Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες. 

ΥΙ. ΣΘ. Ζ“4έγε δή, τέ φὴς εἶναι τὸ ὅσιον καὶ 
τὸ ἀνόσιον; 

ΕΥ̓Θ. “έγω τοίνυν, ὅτι τὸ μὲν ὅσιόν ἐστιν ὅπερ 



ΕΥ̓ΘΥΦΡΩ͂Ν ἽἿ 

ἐγὼ νῦν ποιῶ, τῷ ἀδικοῦντι ἢ περὶ φόνους ἢ περὶ 
ἱερῶν κλοπὰς ἥ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ἐξαμαρτάνοντι 
ἐπεξιέναι, ἐώντε πατὴρ ὧν τυγχάνῃ ἐάντε μήτηρ 
ἐάντε ἄλλος | ὁστισοῦν, τὸ δὲ μὴ ἐπεξιέναι ἀνόσιον" Ε 
ἐπεί, ὦ Σώκρατες, ϑέασαι, ὡς μέγα σοι ἐρῶ τεκμή- 
ριον τοῦ νόμου ὅτι οὕτως ἔχει, ὃ καὶ ἄλλοις ἤδη 
εἶπον, ὅτι ταῦτα ὀρϑῶς ἂν εἴη οὕτω γιγνόμενα, μὴ 
ἐπιτρέπειν τῷ ἀσεβοῦντι μηδ᾽ ἂν ὁστισοῦν τυγχάνῃ 
ὦν" αὐτοὶ γὰρ οἵ ἄνϑρωποι τυγχάνουσι νομίξοντες 
τὸν Ζία τῶν ϑεῶν ἄριστον καὶ δικαιότατον, καὶ 
τοῦτον ὁμολογοῦσι τὸν ᾿ αὑτοῦ πατέρα δῆσαι, ὅτι ὃ 
τοὺς υἱεῖς κατέπινεν οὐκ ἐν δίκῃ, κἀκεῖνόν γε αὖ τὸν 
αὑτοῦ πατέρα ἐχτεμεῖν δι᾿ ἕτερα τοιαῦτα" ἐμοὶ δὲ 
χαλεπαίνουσιν, ὅτι τῷ πατρὶ ἐπεξέρχομαι ἀδικοῦντι, 
καὶ οὕτως αὐτοὶ αὑτοῖς τὰ ἐναντία λέγουσι περί τε 

τῶν ϑεῶν καὶ περὶ ἐμοῦ. 
ΣΩ. ρά γε, ὦ Εὐϑύφρον, τοῦτ᾽ ἔστιν, οὗ 

ἕνεχα τὴν γραφὴν φεύγω, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἐπειδάν τις 
περὶ τῶν ϑεῶν λέγῃ, δυσχερῶς πωξ ἀποδέχομαι; δι᾽ 
ἃ δή, ὡς ἔοικε, φήσει τίς με ἐξαμαρτάνειν. νῦν οὖν 
εἰ καὶ σοὶ ταῦτα ξυνδοκεῖ τῷ εὖ | εἰδότι περὶ τῶν Β 
τοιούτων, ἀνάγκη δή, ὡς ἔοικε, καὶ ἡμῖν ξυγχωρεῖν. 
τί γὰρ καὶ φήσομεν, οἵ γε αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν περὶ 
αὐτῶν μηδὲν εἰδέναι; ἀλλά μοι εἰπὲ πρὸς Φιλίου, σὺ 
ὡς ἀληϑῶς ἡγεῖ ταῦτα οὕτως γεγονέναι; 

ΕΥΘ. Καὶ ἔτι γε τούτων ϑαυμασιώτερα, ὦ Σώ- 
κρατες, ἃ οἵ πολλοὶ οὐκ ἴσασιν. 

Σῷ, Καὶ πόλεμον ἄρα ἡγεῖ σὺ εἶναι τῷ ὄντι 
ἐν τοῖς ϑεοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἔχϑρας γε δεινὰς 

καὶ μάχας καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά, οἷα λέγεταί τε 
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ὑπὸ τῶν ποιητῶν, καὶ ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν γραφέων τά 
Ρ Ρ Ἁ ς -Ὡ ’ Ἁ "- Οτε]) ἄλλα ἱερὰ ἡμῖν καταπεποίκιλται, καὶ δὴ καὶ τοῖς 

μεγάλοις Παναϑηναίοις ὁ πέπλος μεστὸς τῶν τοιούτων 

ποικιλμάτων ἀνάγεται εἰς τὴν ἀκρόπολιν; ταῦτα ἀληϑῆ 
φῶμεν εἶναι, ὦ Εὐϑύφρον; 

3 ΕΥ̓Θ. Μὴ μόνον γε. ὦ Σώκρατες ἀλλ᾽ ὅπερ 
" 3 ΄ , 
ἄρτι εἶπον, καὶ ἄλλα σοι ἐγὼ πολλά, ἐάνπερ βούλῃ; 

Ἁ - ὔ , [ ᾿ ᾽ “ 3 5.7 
περὶ τῶν ϑείων διηγήσομαι, ἃ σὺ ἀκούων εὖ οἱδ 

ὅτι ἐχπλαγήσει. 
ὙΠ. Σῷ. Οὐκ ἂν ϑαυμάξοιμι. ἀλλὰ ταῦτα μέν 

μοῦ εἰς αὖϑις ἐπὶ σχολῆς διηγήσει" νυνὶ δέ, ὅπερ ἄρτι 
σε ἠρόμην, πειρῶ σαφέστερον εἰπεῖν. οὐ γάρ με, ὦ 

- ΄ »" ,ὕ Ἁ ἑταῖρε, τὸ πρότερον ἱχανῶς ἐδίδαξας ἐρωτήσαντα τὸ 
ὅσιον. ὅτι ποτ᾽ εἴη. ἀλλά μοι εἶπες, ὅτι τοῦτο τυγχάνει 
ὅσιον ὄν, ὃ σὺ νῦν ποιεῖς, φόνου ἐπεξιὼν τῷ πατρί. 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ἀληϑῆ γε ἔλεγον, ὦ Σώκχρατες. 
Σῷ. Ἴσως. ἀλλὰ γάρ, ὦ Εὐϑύφρον, καὶ ἄλλα 

πολλὰ φὴς εἶναι ὅσια. 
ΕΥ̓Θ. Καὶ γὰρ ἔστιν. 
ΣΩ, Μέμνησαι οὖν, ὅτι οὐ τοῦτό σοι διεκελευό- 

μην, ἕν τι ἢ δύο με διδάξαι τῶν πολλῶν ὁσίων, ἀλλ᾽ 
ἰδ τῳ 2 . 53 τ ΄ Ά. δὰ [νὴ ΑΨ, ἐχεῖνο αὐτὸ τὸ εἶδος, ᾧ πάντα τὰ ὅσια ὅσιά ἐστιν; 
2 ΄ ᾿ “ γ24 , ΠΕ, Ὑ 3. αν 5 ἔφησϑα γάρ που μιᾷ ἰδέᾳ τά τε ἀνόσια ἀνόσια εἶναι 

ἣ ι δ, δ 4, 3 7 
Ε καὶ τὰ | ὅσια ὅσια᾽ ἡ οὐ μνημονεύεις; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 
Σῷ. Ταύτην τοίνυν μὲ αὐτὴν δίδαξον τὴν ἰδέαν, 

τίς ποτέ ἐστιν, ἵνα εἰς ἐκείνην ἀποβλέπων καὶ χρώμε- 
» -" 535 τ 

νος αὐτῇ παραδείγματι, ὃ μὲν ἂν τοιοῦτον ἦ, ὧν ἂν 
ἽἍἽ Ἁ 3. Ἂ: “΄ἢ δ᾽ 5 μ᾿ 3 κ᾿} 

ἢ σὺ ἢ ἄλλος τις πράττῃ, φῶ ὧδσιον εἶναι, ὁ δ΄ ἂν 
μὴ τοιοῦτον, μὴ φῶ. 

τυ λότ. 
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ΕΥΘ. ᾽4λλ᾽ εἰ οὕτω βούλει, ὦ Σώκρατες, καὶ 
οὕτω σοι φράσω. 

Σῷ, ᾽4λλὰ μὴν βούλομαί γε. 

ΕΥΘ. Ἔστι τοίνυν τὸ μὲν τοῖς ϑεοῖς προσφιλὲς 

ὅσιον, τὸ δὲ μὴ προσφιλὲς ἀνόσιον. ν 
ΣΩ. Παγκάλως, ὦ Εὐθύφρον, καὶ ὡς ἐγὼ ἐξή- 

τουν ἀποκρίνασϑαί σε, οὕτω νῦν ἀπεχρίνω. εἰ μέντοι 
ἀληϑές, τοῦτο οὔπω οἶδα, ἀλλὰ σὺ δῆλον ὅτι ἐπεκδι- 
δάξεις, ὡς ἔστιν ἀληϑῆ ἃ λέγεις. 

ΕΥΘ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΥΠ]|. Σῶῷ. Φέρε δή, ἐπισκεψώμεθα, τί λέγομεν. 
τὸ μὲν ϑεοφιλές τε καὶ ὁ ϑεοφιλὴς ἄνϑρωπος ὅσιος, 
τὸ δὲ θεομισὲς καὶ ὁ ϑεομισὴς ἀνόσιος" οὐ ταὐτὸν δ᾽ 
ἐστίν, ἀλλὰ τὸ ἐναντιώτατον τὸ ὅσιον τῷ ἀνοσίῳ" 
οὐχ οὕτως; 

ΕΥΘ. Οὕτω μὲν οὖν. εἴρηται γάρ. 
Σῷ, Καὶ εὖ γε φαίνεται εἰρῆσϑαι; 
ΙΕΥΘ. Ζοκῶ, ὦ Σώκρατες. Β 
Σῷ. Οὐκοῦν καὶ ὅτι στασιάζουσιν οἵ ϑεοί, ὦ 

Εὐθϑύφρον, καὶ διαφέρονται ἀλλήλοις καὶ ἔχϑρα ἐστὶν 
ἐν αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦτο εἴρηται; 

ΕΥ̓Θ. Εἴρηται γάρ. 
Σῷ. Ἔχϑραν δὲ καὶ ὀργάς, ὦ ἄριστε, ἡ περὶ 

τίνων διαφορὰ ποιεῖ; ὧδε δὲ σκοπῶμεν. ἄρ᾽ ἂν εἰ 
διαφεροίμεϑα ἐγώ τε καὶ σὺ περὶ ἀριϑμοῦ, ὁπότερα 
πλείω, ἡ περὶ τούτων διαφορὰ ἐχϑροὺς ἂν ἡμᾶς ποιοῖ 
καὶ ὀργίζεσϑαι ἀλλήλοις, ἢ ἐπὶ λογισμὸν ἐλϑόντες 
περί γε τῶν τοιούτων ταχὺ ἂν ἀπαλλαγεῖμεν; 0 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
ΣΦ, Οὐχοῦν καὶ περὶ τοῦ μείζονος καὶ ἐλάττονος 
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εἰ διαφεροίμεϑα, ἐπὶ τὸ μετρεῖν ἐλθόντες ταχὺ παυ- 
σαίμεϑ᾽ ἂν τῆς διαφορᾶς; 

ΕΥ̓Θ. Ἔστι ταῦτα. 

Σῷ. Καὶ ἐπί γε τὸ ἱστάναι ἐλϑόντες, ὡς ἐγῴμαι, 

περὶ τοῦ βαρυτέρου τε καὶ κουφοτέρου διακριϑεῖμεν ἄν; 
ΕΥ̓Θ. Πῶς γὰρ οὔ; , 
Σῷ. Περὶ τίνος δὲ δὴ διενεχϑέντες καὶ ἐπὶ τίνα 

κρίσιν οὐ δυνάμενοι ἀφικέσϑαι ἐχϑροί γε ἂν ἀλλήλοις 
εἶμεν καὶ ὀργιξοίμεϑα; ἴσως οὐ πρόχειρόν σοί ἐστιν, 

Ὁ ἀλλ᾽ ἐμοῦ λέγοντος | σκόπει, εἰ τάδε ἐστὶ τό τε δίκαιον 
καὶ τὸ ἄδικον καὶ καλὸν καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀγαϑὸν καὶ 
κακόν. ἦρα οὐ ταῦτά ἐστιν, περὶ ὧν διενεχϑέντες καὶ 
οὐ δυνάμενοι ἐπὶ ἱκανὴν κρίσιν αὐτῶν ἐλϑεῖν ἐχϑροὶ 
ἀλλήλοις γιγνόμεθα, ὅταν γιγνώμεϑα, καὶ ἐγὼ καὶ σὺ 
καὶ οἵ ἄλλοι ἄνϑρωποι πάντες; 

ΕΥ̓Θ. ᾽4λλ᾽ ἔστιν αὕτη ἡ διαφορά, ὦ Σώκρατες, 
καὶ περὶ τούτων. 

Σῷ. Τί δέ; οἵ ϑεοί, ὦ Εὐϑύφρον, οὐκ εἴπερ τι 
διαφέρονται, διὰ ταῦτα διαφέροιντ᾽ ἄν; Ὶ 

ΕΥ̓Θ. Πολλὴ ἀνάγκη. 

Ἑ Σῶ. Καὶ τῶν ϑεῶν ἄρα, ὦ γενναῖε  Εὐϑύφρον, 
ἄλλοι ἄλλα δίκαια ἡγοῦνται κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ 
καλὰ καὶ αἰσχρὰ καὶ ἀγαϑὰ καὶ κακά" οὐ γὰρ ἄν που ᾿ 
ἐστασίαξον ἀλλήλοις, εἰ μὴ περὶ τούτων διεφέροντο" ἡ 

ἦ γάρ; ᾿ 
ΕΥ̓Θ. Ὀρϑῶς λέγεις. ! 
Σῷ. Οὐχοῦν ἅπερ καλὰ ἡγοῦνται ἕκαστοι καὶ 

ἀγαϑὰ καὶ δίκαια, ταῦτα καὶ φιλοῦσιν, τὰ δὲ ἐναντία 
τούτων μισοῦσιν; 

ΕΥΘ. Πάνυ γε. 
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ΣΦ. Ταὐτὰ δέ γε, ὡς σὺ φῇς, οἵ μὲν δίκαια 
: -» ᾿ δ ΠΝ ᾿ ἂρ ἰἶξε ᾿ 7 -» 
ἡγοῦνται, οἵ δὲ ἀδικα' περὶ α καὶ ἀμφισβητοῦντες 

ἱστασιάξουσί τε καὶ πολεμοῦσιν ἀλλήλοις, ἄρα οὐχϑ 
οὕτω; 

ΕΥ̓Θ. Οὕτω. 
ΣΩ. Ταῦτ᾽ ἄρα, ὡς ἔοικεν, μισεῖται ὑπὸ τῶν 

ϑεῶν καὶ φιλεῖται, καὶ ϑεομισῇ τε καὶ ϑεοφιλῆ ταῦτ᾽ 
ἂν εἴη. 

ΕΥ̓Θ. Ἔοικεν. 
Σῷ. Καὶ ὅσια ἄρα καὶ ἀνόσια τὰ αὐτὰ ἂν εἴη, 

53 Εὐϑθύ , » λ6 
ὦ Εὐϑθύφρον, τούτῳ τῷ λόγῳ. 

ΕΥ̓Θ. Κινδυνεύει. 
Ξ 

ΙΧ. Σῷ. Οὐκ ἄρα ὃ ἠρόμην ἀπεκρίνω, ὦ ϑαυ- 
μάσιε. οὐ γὰρ τοῦτό γε ἠρώτων, ὃ τυγχάνει ταὐτὸν 
μι Ω’ ῇ Ἁ αι τὰ 3. ΟἿ Ν ᾿ 
ὃν ὅσιόν τε καὶ ἀνόσιον" ὃ δ᾽ ἂν ϑεοφιλὲς ἡ. καὶ 
ϑεομισές ἐστιν, ὡς ἔοικεν. ὥστε, ὦ Εὐθϑύφρον, ὃ σὺ 

-» ῷ ᾿ ’ , 7. , 
νῦν ποιεῖς τὸν ] πατέρα κολάξων, οὐδὲν ϑαυμαστόν, Β 

᾽ » -» - Ἁ Ἁ Ἁ - -" Α 

εἰ τοῦτο δρῶν τῷ μὲν Ζ1ιὺ προσφιλὲς ποιεῖς, τῷ δὲ 
7 -» ᾽ » ’ -" ξ 

Κρόνῳ καὶ τῷ Οὐρανῷ ἐχϑρόν, καὶ τῷ μὲν Ἡφαίστῳ 
φίλον, τῇ δὲ Ἥρᾳ ἐχϑρόν" καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν ϑεῶν 
ἕτερος ἑτέρῳ διαφέρεται περὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκείνοις κατὰ 
τὰ αὐτα. 

5 53 ΄, ΕΥ̓Θ. ᾽4λλ᾽ οἶμαι, ὦ Σώκρατες, περί γε τούτου 
» -" 2 [ δε ’ ς 2 δ᾿ 

τῶν ϑεῶν οὐδένα ἕτερον ἑτέρῳ διαφέρεσϑαι, ὡς οὐ δεῖ 

δίκην διδόναι ἐκεῖνον, ὃς ἂν ἀδίκως τινὰ ἀποκτείνῃ. ν᾿ ͵ 

Σῷ. Τί δέ; ἀνθρώπων, ὦ Εὐϑύφρον, ἤδη τινὸς 
ΒΩ 2 -» Ε ᾿ ς» 2 , ἤκουσας ἀμφισβητοῦντος, ὡς τὸν ἀδίκως | ἀποχτείναντα Ὁ 
πν “3, 2 ’, - ς - 3 »"ὅ " ΄ 

ῃ ἄλλο ἀδίκως ποιοῦντα ὁτιοῦν οὐ δεῖ δίκην διδόναι; 

ΕΥΘ. Οὐδὲν μὲν οὖν παύονται ταῦτα ἀμφισβη- 
τοῦντες καὶ ἄλλοϑι καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις. ἀδικοῦν- 
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τὲς γὰρ πάμπολλα, πάντα ποιοῦσι καὶ λέγουσι φεύγον- 
τες τὴν δίκην. 

Σῷ. Ἦ καὶ ὁμολογοῦσιν, ὦ Εὐϑύφρον, ἀδὲ- 
κεῖν, καὶ ὁμολογοῦντες ὅμως οὐ δεῖν φασι σφᾶς διυ- 
δόναι δίκην; 

ΕΥ̓Θ. Οὐδαμῶς τοῦτό γε. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα πᾶν γε ποιοῦσι καὶ λέγουσι. τοῦτο 

γάρ, οἶμαι, οὐ τολμῶσι λέγειν οὐδ᾽ ἀμφισβητεῖν, ὡς 
Ὁ οὐχί, εἴπερ ἀδικοῦσί γε, ] δοτέον δίκην" ἀλλ᾽, οἶμαι, 
οὔ φασιν ἀδικεῖν. ἦ γάρ; 

ΕΥ̓Θ. ᾿4ληϑῆῇ λέγεις. 
Σῷ. Οὐκ ἄρα ἐκεῖνό γε ἀμφισβητοῦσιν, ὡς οὐ 

τὸν ἀδικοῦντα δεῖ διδόναι δίκην" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἴσως ἀμ- 
φισβητοῦσι, τὸ τίς ἐστιν ὁ ἀδικῶν καὶ τί δρῶν καὶ πότε. 

ΕΥ̓Θ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 
ΣΦ. Οὐκοῦν αὐτά γε ταῦτα καὶ οἵ ϑεοὶ πεπόνϑα- 

σιν, εἴπερ στασιάζουσι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, 
ὡς ὃ σὸς λόγος, καὶ οὗ μέν φασιν ἀλλήλους ἀδικεῖν, 
οἱ δὲ οὔ φασιν; ἐπεὶ ἐκεῖνό γε δήπου, ὦ ϑαυμάσιε, 

Ἑ οὐδεὶς οὔτε ϑεῶν οὔτε ἀνθρώπων τολμᾷ λέγειν, ὡς 
οὐ τῷ γε ἀδικοῦντι δοτέον δίκην. 

ΕΥ̓Θ. Ναί, τοῦτο μὲν ἀληϑὲς λέγεις, ὦ Σώκρα- 
τες, τὸ κεφάλαιον. 

Σῷ. ᾽4λλ᾽ ἕκαστόν γε, οἶμαι, ὦ Εὐϑύφρον, τῶν 

πραχϑέντων ἀμφισβητοῦσιν οἱ ἀμφισβητοῦντες, καὶ 
ἄνϑρωποι καὶ ϑεοί, εἴπερ ἀμφισβητοῦσιν ϑεοί' πράξεώς 
τινος πέρι διαφερόμενοι οἵ μὲν δικαίως φασὶν αὐτὴν 
πεπρᾶχϑαι, οἵ δὲ ἀδίκως" ἀρ’ οὐχ οὕτω; 

ΕΥ̓. Πάνυ γε. 

Χ, ΣΩ. Ἴϑι νυν, ὦ φίλε Εὐθύφρον, δίδαξον 

δον». « ὠστοαονι τὐαδωλος ιν κλτ ύσα,... 
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καὶ | ἐμέ, ἵνᾳ σοφώτερος γένωμαι, τέ σον τεκμήριόν 9 

ἐστιν, ὡς πάντες ϑεοὶ ἡγοῦνται ἐκεῖνον ἀδίκως τεϑνά- 
[ Ἃ ΄ 3 ΄ ΄ Χ 

ναι, ὃς ἂν ϑητεύων ἀνδροφόνος γενόμενος, ξυνδεϑεὶς 
Ε Ἢ »-» ’ -"Ὗ 2 ’ Ις ὑπὸ τοῦ δεσπότου τοῦ ἀποθανόντος, φϑάσῃ τελευ- 

͵ ᾿ . , ᾿ ᾿ ’ ᾿ -» 
τήσας διὰ τὰ δεσμά, πρὶν τὸν ξυνδήσαντα παρὰ τῶν 

ἐξηγητῶν περὶ αὐτοῦ πυϑέσϑαι, τί χρὴ ποιεῖν, καὶ 
ΠΡ δ Γ ᾿ 2 “ 2 3 δ Ἁ ᾿ ὑπὲρ τοῦ τοιούτου δὴ ὀρϑῶς ἔχει ἐπεξιέναι καὶ ἐπι- 
σκήπτεσϑαι φόνου τὸν υἱὸν τῷ πατρί" ἴϑι, περὶ τούτων 
πειρῶ τί μοι σαφὲς ἐνδείξασθαι, ὡς παντὸς μᾶλλον 
πάντες ϑεοὶ ἡγοῦνται ὀρϑῶς ἔχειν ταύτην τὴν πρᾶξιν" Β 

Ἵ, [ω -“ὝἬ 3 , 3 Ις δ» ἢ , κἂν μοι ἱχανῶς ἐνδείξῃ, ἐγκωμιάξων δε ἐπὶ σοφίᾳ 
οὐδέποτε παύσομαι. 

, ᾽ 3 ΕΥΘ. ΄4λλ᾽ ἴσως οὐκ ὀλίγον ἔργον ἐστίν, ὦ Σώ- 
κρατες᾽ ἐπεὶ πάνυ γε σαφῶς ἔχοιμι ἂν ἐπιδεῖξαί σοι. 

Σῷ. Μανθϑάνω" ὅτι σοι δοκῶ τῶν δικαστῶν 
Ἁ 3 ’, δυσμαϑέστερος εἶναι" ἐπεὶ ἐκείνοις γε ἐνδείξει δῆλον 

δ᾽ ς Ἵ» ἴ » 5 Ἁ δ τ πὶ Ἁ -Ἥ 

ὅτι, ὡς ἄδικά τέ ἐστιν καὶ οἷ ϑεοὶ ἅπαντες τὰ τοιαῦτα 
μισοῦσιν. 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε σαφῶς, ὦ Σώκρατες, ἐάνπερ 

ἀκούωσί γέ μου λέγοντος. 
ΧΙ. Σῷ. ᾿4λλ᾽ ἀκούσονται, ἐάνπερ εὖ δοκῇς 

λέγειν. τόδε δέ σου ἐνενόησα ἅμα λέγοντος, καὶ 
Ἁ 9 Ἁ ἘΞ 3 [χὰ ’ ’ 9 “ 

προς ἕμαυτον σκοπῶ᾿ εἰ οτι μαλιστὰ μὲ Βυϑυφρῶὼῶν 

διδάξειεν, ὡς οἵ ϑεοὶ ἅπαντες τὸν τοιοῦτον ϑάνατον 
ἡγοῦνται ἄδικον εἶναι, τί μᾶλλον ἐγὼ μεμάϑηκα παρ᾽ 
Εὐϑύφρονος. τί ποτ᾽ ἐστὶν τὸ ὅσιόν τε καὶ τὸ ἀνόσιον: 
ϑεομισὲς μὲν γὰρ τοῦτο τὸ ἔργον, ὡς ἔοικεν, εἴη ἄν" 
ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτῳ ἐφάνη ἄρτι ὡρισμένα τὸ ὅσιον καὶ 
μή" [τὸ γὰρ ϑεομισὲς ὃν καὶ ϑεοφιλὲς ἐφάνη] ὥστε τού- 

του μὲν ἀφίημί σε, ὦ Εὐϑύφρον, καὶ εἰ βούλει, πάντες 
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Ῥ αὐτὸ Ι ἡγείσϑων ϑεοὶ ἄδικον καὶ πάντες μισούντων. 

10 

ἀλλ᾽ ἄρα τοῦτο νῦν ἐπανορϑώμεϑα ἐν τῷ λόγῳ, ὡς 

ὃ μὲν ἂν πάντες οἱ ϑεοὶ μισῶσιν, ἀνόσιόν ἐστιν, ὃ 
δ᾽ ἂν φιλῶσιν, ὅσιον" ὃ δ᾽ ἂν οἱ μὲν φιλῶσιν, οἵ δὲ 
μισῶσιν, οὐδέτερα ἢ ἀμφότερα; ἄρ᾽ οὕτω βούλει 
ἡμῖν ὡρίσϑαι νῦν περὶ τοῦ ὁσίου καὶ τοῦ ἀνοσίου; 

ΕΥ̓Θ. Τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες; 
Σῷ. Οὐδὲν ἐμέ γε, ὦ Εὐθϑύφρον, ἀλλὰ σὺ δὴ 

τὸ σὸν σκόπει, εἰ τοῦτο ὑποθέμενος οὕτω ῥᾷστά μὲ 
διδάξεις ὃ ὑπέσχου. 

ΕΥ̓Θ. ᾿4λλ᾽ ἔγωγε φαίην ἂν τοῦτο εἶναι | τὸ 

ὅσιον, ὃ ἂν πάντες οἱ ϑεοὶ φιλῶσιν, καὶ τὸ ἐναντίον, 
ὃ ἂν πάντες ϑεοὶ μισῶσιν, ἀνόσιον. 

Σῷ. Οὐκοῦν ἐπισκοπῶμεν αὖ τοῦτο, ὦ Εὐϑύ- 

φρον. εἰ καλῶς λέγεται. ἢ ἐῶμεν καὶ οὕτω ἡμῶν τε 
αὐτῶν ἀποδεχώμεϑα καὶ τῶν ἄλλων, ἐὰν μόνον φῇ 
τίς τι ἔχειν οὕτω, ξυγχωροῦντες ἔχειν; ἢ σκεπτέον, 

τί λέγει ὁ λέγων; 
ΕΥ̓Θ. Σκχεπτέον᾽" οἶμαι μέντοι ἔγωγε τοῦτο νυνὶ 

καλῶς λέγεσϑαι. 

Χ11. Σ9. Τάχ' ,. ὦ ᾿γαϑέ, βέλτιον εἰσόμεϑα͵ 
ἐννόησον γὰρ | τὸ τοιόνδε' ἄρα τὸ ὅσιον, ὅτι ὅσιόν 
ἐστιν, φιλεῖται ὑπὸ τῶν ϑεῶν, ἢ ὅτι φιλεῖται, ὅσιόν 
ἐστιν ; 

ΕΥ̓Θ. Οὐκ οἶδ᾽ ὅτι λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ πειράσομαι σαφέστερον φράσαι. 

λέγομέν τι φερόμενον καὶ φέρον καὶ ἀγόμενον καὶ 
ἄγον καὶ ὁρώμενον καὶ ὁρῶν χαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα 
μανϑάνεις ὅτι ἕτερα ἀλλήλων ἐστὶ καὶ ἧ ἕτερα; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγέ μοι δοκῶ μανϑάνειν. 

Ἰδριυυ.... λα Αὐο λν αν ἐς κω: 
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Σῷ. Οὐκοῦν καὶ φιλούμενόν τί ἐστιν καὶ τούτου 

ἕτερον τὸ φιλοῦν; 
ΕΥΘ. Πὼς γὰρ οὔ; 
Σῷ. Μέγε δή μοι, πότερον τὸ | φερόμενον, διότι Β 

’ , ’ ; Ἵ ᾽ Ἵ 

φέρεται, φερόμενὸν ἐστιν, ἡ δι ἄλλο τι; 

ΕΥ̓Θ. Οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 
Σῷ. Καὶ τὸ ἀγόμενον δή, διότι ἄγεται, καὶ τὸ 

ὁρώμενον, διότε ὁρᾶται; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

Σῷ, Οὐκ ἄρα διότι ὁρώμενόν γέ ἐστιν, διὰ τοῦτο 
ἰν » ᾽ Ἁ Ἁ 9 ,’ [έ ὄ -" ᾺἋ - ἶν 

ὁρᾶται, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον διότι ὁρᾶται, διὰ τοῦτο ὁρῶ- 
Η 2. ον ΄ 3. ἐν , ᾽ ν » » 

ἱξνον" οὐδὲ διὸτε ἀγόμενὸν ἔστιν, διὰ τοῦτο ἄγεται. 
3 Ἁ ’ » Ἃ -Ὕ 3 ᾿ς 3 Ἁ ’ 

ἀλλὰ διότι ἄγεται, διὰ τοῦτο ἀγόμενον" οὐδὲ διότι 

φερόμενον, φέρεται, ἀλλὰ διότι φέρεται, φερόμενον. 
5 3 ἄρα κατάδηλον, ὦ Εὐϑύφρον, ὃ βούλομαι λέγειν; 

΄ κ ΄, “ Ἐ , ΕΣ ͵ 
βούλομαι δὲ τόδε, ὅτι, εἴ τι γίγνεται ἢ τι πάσχει, Ο 
οὐχ ὅτι γιγνόμενόν ἐστι, γίγνεται, ἀλλ᾽ ὅτι γίγνεται, 
γιγνόμενόν ἐστιν᾽ οὐδ᾽ ὅτι πάσχον ἐστί, πάσχει, ἀλλ᾽ 
Φ , , ΜΕΥ ΜΉΝ ᾽ Ἂ Ὁ 
ὅτι πάσχει, πάσχον ἐστίν" ἢ οὐ ξυγχωρεῖς οὕτω; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ φιλούμενον ἢ γιγνόμενόν 

, Ἢ ’ ς ΄ 

τί ἐστιν ἡ πάδχον τι ὑπὸ του; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

Σῷ. Καὶ τοῦτο ἄρα οὕτως ἔχει, ὥσπερ τὰ πρό- 
τερα᾿ οὐχ ὅτι φιλούμενόν ἐστιν, φιλεῖται ὑπὸ ὧν 

»-» 7 ᾽ Ω’ - ͵ 

φιλεῖται, ἀλλ΄ ὁτι φιλεῖται, φιλουμενον; 

ΕΥ̓Θ. ᾿ἀνάγκη. 
Σῷ. Τί δὴ οὖν λέγομεν περὶ τοῦ ὁσίου, ὧ Ὁ 

Εὐϑύφρον; ἄλλο τι φιλεῖται ὑπὸ ϑεῶν πάντων, ὡς 
ὁ σὸς λύγος; 
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ΕΥ̓Θ. Ναί. 

ΣΩ, Ὦρα διὰ τοῦτο, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἢ δι᾽ 
ἄλλο τι; 

ΕΥΘ. Οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 
Σῷ. Διότι ἄρα ὅσιόν ἐστιν, φιλεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ 

ὅτι φιλεῖται, διὰ τοῦτο ὅσιόν ἐστιν; 
ΕΥ̓Θ. Ἔοικεν. 

Σῷ. ᾽Δλλὰ μὲν δὴ διότι γε φιλεῖται ὑπὸ ϑεῶν. 

φιλούμενόν ἐστι καὶ ϑεοφιλές. 
ΕΥ̓Θ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σῷ. Οὐκ ἄρα τὸ ϑεοφιλὲς ὅσιόν ἐστιν, ὦ Εὐϑύ- 

φρον, οὐδὲ τὸ ὅσιον ϑεοφιλές, ὡς σὺ λέγεις, ἀλλ᾽ 
ἕτερον τοῦτο τούτου. 

Ε ΕΥΘ. Πῶς δή, ὦ Σώκρατες; 
Σῷ, Ὅτι ὁμολογοῦμεν τὸ μὲν ὅσιον διὰ τοῦτο. 

φιλεῖσθαι, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ διότι φιλεῖται, 
ὅσιον εἶναι" ἦ γάρ; 

ΕΥ̓Θ. Ναί. 

ΧΠΙ. Σῶ. Τὸ δὲ γε ϑεοφιλὲς ὅτι φιλεῖται ὑπὸ 
ϑεῶν, αὐτῷ τούτῳ τῷ φιλεῖσϑαι ϑεοφιλὲς εἶναι, ἀλλ᾽ 
οὐχ ὅτι ϑεοφιλές, διὰ τοῦτο φιλεῖσϑαι. 

ΕΥ̓Θ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ. ᾽4λλ᾽ εἴ γε ταὐτὸν ἦν, ὦ φίλε Εὐϑύφρον, 

τὸ ϑεοφιλὲς καὶ τὸ ὅσιον, εἰ μὲν διὰ τὸ ὅσιον εἶναι 
11 ἐφιλεῖτο τὸ ὅσιον, καὶ διὰ τὸ ϑεοφιλὲς εἶναι | ἐφιλεῖτο 

ἂν τὸ ϑεοφιλές., εἰ δὲ διὰ τὸ φιλεῖσϑαι ὑπὸ ϑεῶν τὸ 
ϑεοφιλὲς ϑεοφιλὲς ἦν, καὶ τὸ ὅσιον ἂν διὰ τὸ φιλεῖ- 
σϑαι ὅσιον ἦν᾽ νῦν δὲ ὁρᾷς, ὅτι ἐναντίως ἔχετον, ὡς 
παντάπασιν ἑἕτέρω ὄντε ἀλλήλων. τὸ μὲν γάρ, ὅτι 
φιλεῖται, ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι" τὸ δ᾽ ὅτι ἐστὶν οἷον 
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»"ὝἭ - “ ς φιλεῖσθαι. διὰ τοῦτο φιλεῖται. καὶ κινδυνεύεις, ὦ 
Εὐϑύφρον, ἐρωτώμενος τὸ ὅσιον, ὅτι ποτ᾽ ἔστιν, τὴν 
μὲν οὐσίαν μοι αὐτοῦ οὐ βούλεσϑαι δηλῶσαι. πάϑος 
δέ τι περὶ αὐτοῦ λέγειν, ὅτι πέπονϑε τοῦτο τὸ ὅσιον, 
φιλεῖσϑαι ὑπὸ πάντων | ϑεῶν᾽" ὅτι δὲ ὄν, οὔπω εἶπες. Β 

5 
εἰ οὖν σοι φίλον, μή μὲ ἀποχρύψῃ, ἀλλὰ πάλιν 
“ν 3 - ’ Ἃ Ἁ Ω’ Ἂ 

εἰπὲ ἐξ ἀρχῆς. τί ποτὲ ον τὸ οσίον εἴτε φιλεῖται 
δ᾿. Ὁ » " ς ᾿ ΄ Σ 3 . Η ͵ ὑπὸ ϑεῶν εἴτε ὁτιδὴ πάσχει᾽ οὐ γὰρ περὶ τούτου 
διοισόμεϑα᾽ ἀλλ᾽ εἰπὲ προϑύμως. τί ἐστιν τό τε ὅσιον 
καὶ τὸ ἀνόσιον; 

5 , ΕΥ̓Θ. ᾽4λλ᾽, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω ἔγωγε, ὅπως 
« -" ἐπ 9 

σο: εἴπω ὃ νοῶ. περιέρχεται γάρ πως ἡμῖν ἀεὶ ὃ ἂν 
προθώμεϑα, καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν ὅπου ἂν ἱδρυσώ- 
ἰεϑα αὐτό. 

- ᾿ 5 
ΣΩ. Τοῦ ἡμετέρον προγόνου, ὦ Εὐϑύφρον, 

ἔοικεν εἶναι Ζαιδάλου τὰ ὑπὸ σοῦ | λεγόμενα. καὶ εἰ 
Ἄμρον Ἃ " 3 ’ , » μὲν αὐτὰ ἐγὼ ἔλεγον καὶ ἐτιϑέμην, ἴσως ἄν μὲ 

ἐπέσκωπτες, ὡς ἄρα καὶ ἐμοὶ κατὰ τὴν ἐκείνου ξυγγέ- 
3 “« ΄ ᾽ 3 ἤ ᾿ ᾽ 

νειαν τὰ ἐν τοῖς λόγοις ἔργα ἀποδιδράσκει καὶ οὐκ 

ἐθέλει μένειν ὅπου ἄν τις αὐτὰ θῇ" νῦν δὲ σαὶ γὰρ 
αἵ ὑποϑέσεις εἰσίν: ἄλλου δή τινος δεῖ σκώμματος. 
οὐ γὰρ ἐθέλουσι σοὶ μένειν, ὡς καὶ αὐτῷ σοι δοκεῖ. 

ΕΥΘ. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ σχεδόν τι τοῦ αὐτοῦ σκώμ- 
- Ἔ τὼ Ἁ ’ Α Ν 

ματος. ὦ Σώκρατες, δεῖσθαι τὰ λεγομενα τὸ γὰρ 

περιιέναι τούτοις τοῦτο καὶ μὴ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ 
οὐκ ἐγώ εἰμι ὁ ἐντιϑείς, ] ἀλλὰ σύ μοι δοκεῖς ὁ Ὁ 
Ζαίδαλος" ἐπεὶ ἐμοῦ γε ἕνεκα ἔμενεν ἂν ταῦτα οὕτως. 

΄ » Ἐ΄ τὰ » ᾽ ’ Ὁ 0.8 
Σῷ. Κινδυνεύω ἄρα. ὦ ἑταῖρε, ἐκείνου τοῦ ἂν- 

ν 
δρὸς δεινότερος γεγονέναι τὴν τέχνην τοσούτῳ, ὅσῳ ὁ 

-»" 3 Ἁ Ἁ 

μὲν τὰ αὑτοῦ μόνα ἐποίει οὐ μένοντα, ἐγὼ δὲ πρὸς 
ῬΙΛΤΟΙ 2 
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τοῖς ἐμαυτοῦ, ὡς ἔοικε, καὶ τὰ ἀλλότρια. καὶ δῆτα 
τοῦτό μοι τῆς τέχνης ἐστὶ κομψότατον, ὅτι ἄκων εἰμὶ 

σοφός. ἐβουλόμην γὰρ ἄν μοι τοὺς λόγους μένειν καὶ 
ἀκινήτως ἱδρῦσϑαι μᾶλλον ἢ πρὸς τῇ Δαιδάλου σοφίᾳ 

Ε τὰ Ταντάλου χρήματα γενέσϑαι. καὶ τούτων μὲν ἅδην" 
3 Ἁ ’ -“" Ἁ - 2 ως 

ἐπειδὴ δὲ μοι δοκεῖς σὺ τρυφᾶν, αὐτός σοι ξυμπρο- 

ϑυμήσομαι [δεῖξαι], ὅπως ἄν με διδάξῃς περὶ τοῦ ὁσίου. 
καὶ μὴ προαποκάμῃς. ἰδὲ γάρ, εἰ οὐκ ἀναγκαῖόν σοι 
δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶν τὸ ὅσιον. 

ΕΥ̓Θ. Ἔμοιγε. 

ΣΦ. ᾿4φ᾽ οὖν καὶ πᾶν τὸ δίκαιον ὅσιον, ἢ τὸ 
12 μὲν ὅσιον πᾶν | δίκαιον, τὸ δὲ δίκαιον οὐ πᾶν ὅσιον, 

ἀλλὰ τὸ μὲν αὐτοῦ ὅσιον. τὸ δέ τι καὶ ἄλλο; 
ΕΥ̓Θ. Οὐχ ἕπομαι, ὦ Σώκρατες, τοῖς λεγομένοις. 

Ἁ 3, Ἕ ά ,ὔ 5 2 2 ᾿; κ᾿} 

ΣΦ. Καὶ μὴν νεωῶτερὸς γὲ μου εἰ οὐκ ἑλαττονι ἢ 
Ω’ ͵ 2 3 τι ’ -“ ς Ν Δ 

οσῳ σδοφωτερος᾽ ἀλλ, ὁ λέγω, τρυφᾶς ὑπὸ πλούτου 

τῆς σοφίας. ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, ξύντεινε σαυτόν" καὶ 
Ἂ 2 ΦΧ Χ “Ἢ 3, ’ , Α Ἁ 

γὰρ οὐδὲ χαλεπὸν κατανοῆσαι ὁ λέγω. λέγω γὰρ δὴ 

τὸ ἐναντίον ἢ ὁ ποιητὴς ἐποίησεν ὁ ποιήσας" 
Ζῆνα δὲ τόν ϑ᾽ ἔἕρξαντα, καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ 

ἐφύτευσεν, 

Β [οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν᾽ ἵνα γὰρ δέος, ἔνϑα καὶ 

αἰδώς. 
2 Ἃ 5 ᾿ς ’ - “᾿ “ δ 

ἐγὼ οὖν τούτῳ διαφέρομαι τῷ ποιητῇ. εἴπω σοι ὅπῃ; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Οὐ δοκεῖ μοι εἶναι. ἵνα δέος, ἔνϑα καὶ 

αἰδώς" πολλοὶ γάρ μοι δοκοῦσι καὶ νόσους καὶ πενίας. 
καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα δεδιότες δεδιέναν μέν, αἰδεῖ- 
σϑαι δὲ μηδὲν ταῦτα, ἃ δεδίασιν. οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

; 
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ΣΘ. ᾿Αλλ’ ἵνα γε αἰδώς, ἔνϑα καὶ δέος εἶναι" 
ἐπεὶ ἔστιν ὅστις αἰδούμενός τι πρᾶγμα καὶ αἰσχυνόμενος 

᾽ ͵ , ΄ ’ χὰ ῇ “ οὐ πεφόβηταί τε καὶ δέδοικεν ἅμα δόξαν πονηρίας; Ὁ 
ΕΥ̓Θ. Ζέδοικε μὲν οὖν. 

ΣΩῶ. Οὐκ ἄρ᾽ ὀρϑῶς ἔχει λέγειν" ἵνα γὰρ δέος, 

ἔνϑα καὶ αἰδώς" ἀλλ᾽ ἵνα μὲν αἰδώς. ἔνϑα καὶ δέος, 
οὐ μέντοι ἵνα γε δέος, πανταχοῦ αἰδώς. ἐπὶ πλέον 

[4 ᾿ “- ἤ ἣ Ἁ ὔἢ 

γάρ, οἶμαι, δέος αἰδοῦς" μόριον γὰρ αἰδὼς δέους, 
Ο’ 3 - ,ὔ Ω’, 2 [κι 3 ἤ 

οσπερ ἀριϑμου περιττὸν, στε οὐχ ἱναπὲρ ἀριϑμοὸς, 
Υ Ἁ ΄ [2 ἃ Υ͂ ΠῚ) ᾿ 9 ’ 

ἔνϑα καὶ περιττὸν, ἵνα δὲ περιττὸν, ἔνϑα καὶ ἀρυϑμὸός. 

ἕπει γάρ που νῦν γε; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΩῷ. Τὸ τοιοῦτον τοίνυν καὶ ἐκεῖ λέγων ἠρώτων, 
φΦ' δ ’, 2! ΡΝ Ἴτὸ ὅτι. δ Χ [χὸ 
ἄρα ἵνα δίκαιον, ἔνϑα καὶ ὅσιον, ἢ ἵνα μὲν ὅσιον, 
ἔνϑα καὶ δίκαιον, ἵνα δὲ δίκαιον, οὐ πανταχοῦ "Ὁ 

ὅσιον" μόριον γὰρ τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. οὕτω φῶμεν 
δ ὧν » 

ἡ ἀλλῶς δοι δοκεῖ; 

ΕΥ̓Θ. Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτω. φαίνει γάρ μοι ὀρϑῶς 

λέγειν. 
ΠΥ ΣΟ Ὅὐα δὴ τὸ μετὰ τοῦτο. εἰ γὰρ 

μέρος τὸ ὅσιον τοῦ δικαίου, δεῖ δὴ ἡμᾶς, ὡς ἔοικεν, 
ἐξευρεῖν τὸ ποῖον μέρος ἂν εἴη τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. 

3 - - τ » εἰ μὲν οὖν σύ μὲ ἠρώτας τι τῶν νῦν δή, οἷον ποῖον 
’ ν᾿ 7 “-» ᾿ Ὰ ον ὔ Ἵ Ι μέρος ἐστὺὴν ἀριϑμοῦ τὸ ἄρτιον καὶ τίς ὧν τυγχάνει 
τ δεν, ἃ ΄ 3 " [χ᾽ τι κ᾿ ᾿ . 

οὕτος ὁ ἀριῦμος, εἰπον ἂν, οτι ος αν μὴ σκαληνος 

ἡ, ἀλλ᾽ ἰσοσκελής" ἢ οὐ δοκεῖ σοι; 
ΕΥΘ. Ἔμοιγε.- 
Σῶ, Πειρῶ δὴ καὶ σὺ ἐμὲ ᾿ οὕτω διδάξαι, τὸ Ἑ 

ποῖον μέρος τοῦ δικαίου ὅσιόν ἐστιν, ἵνα καὶ Μελήτῳ 
’ὔ Τὰ ς - 3 -Ὁ7- Ἁ ᾽ , [4 

λέγωμεν μηκεῦ ἡμᾶς ἀδικεῖ" μηδὲ ἀσεβείας γρά- 
οΈ 
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φεσϑαι, ὡς ἱκανῶς ἤδη παρὰ σοῦ μεμαϑηκότας τά τὲ 
εὐσεβῆ καὶ ὅσια καὶ τὰ μή. 

ΕΥ̓Θ. Τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, 
τὸ μέρος τοῦ δικαίου εἶναι εὐσεβές τε καὶ ὅσιον, τὸ 
περὶ τὴν τῶν ϑεῶν ϑεραπείαν" τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν. 
ἀνθρώπων τὸ λοιπὸν εἶναι τοῦ δικαίου μέρος. 

ΧΥ͂. ΣΩ. Καὶ καλῶς γέ μοι, ὦ Εὐθύφρον, 
18 φαίνει λέγειν" ἀλλὰ | σμικροῦ τινος ἔτι ἐνδεής εἶμι. 

τὴν γὰρ ϑεραπείαν οὔπω ξυνίημι ἥντινα ὀνομάζεις. 
οὐ γάρ που λέγεις γε, οἷαίπερ καὶ αἵ περὶ τὰ ἄλλα 
ϑεραπεῖαί εἰσιν, τοιαύτην καὶ περὶ ϑεούς. λέγομεν γάρ 
που --- οἷον φαμέν, ἵππους οὐ πᾶς ἐπίσταται ϑερα- ; 
πεύειν. ἀλλὰ ὁ ἱππικός" ἡ γάρ, 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ἡ γάρ που ἱππικὴ ἵππων ϑεραπεία. 

ΕΥ̓Θ. Ναί. 

Σῶ. Οὐδέ γε κύνας πᾶς ἐπίσταται ϑεραπεύειν, 
ἀλλὰ ὁ κυνηγετικός. | 

ΕΥ̓Θ. Οὕτω. 

Σῷ. Ἡ γάρ που κυνηγετικὴ κυνῶν ϑεραπεία. 
Β [ΕΥ̓ῴ. Ναί. 

Σῷ. Ἡ δὲ βοηλατικὴ βοῶν. 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

Σῷ, Ἡ δὲ δὴ ὁσιότης τε καὶ εὐσέβεια ϑεῶν, ὦ 
Εὐϑύφρον; οὕτω λέγεις; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ϑεραπεία γε πᾶσα ταὐτὸν διαπράτ- 
τεται; οἷον τοιόνδε' ἐπ’ ἀγαθῷ τινί ἐστι καὶ ὠφελίᾳ 
τοῦ ϑεραπευομένου, ὥσπερ ὁρᾶς δή. ὅτι οἱ ἵπποι ὑπὸ 
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τῆς ἱππικῆς ϑεραπευόμενοι ὠφελοῦνταν καὶ βελτίους 

γίγνονται" ἢ οὐ δοκοῦσί σοι; 

ΕΥ̓Θ. Ἔμοιγε. 

ΣΘ. Καὶ οἵ κύνες γέ που ὑπὸ τῆς κυνηγετικῆς, 
καὶ οἵ βόες ὑπὸ τῆς βοηλατικῆς. | καὶ τἄλλα πάντα 
ὡσαύτως" ἢ ἐπὶ βλάβῃ οἴει τοῦ ϑεραπευομένου τὴν 
ϑεραπείαν εἶναι; 

ΕΥΘ. Μὰ 4 οὐκ ἔγωγε. 
Σῷ. ᾿᾽4λλ᾽ ἐπ’ ὠφελίᾳ; 
ΕΥΘ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Ἦ οὖν καὶ ἡ ὁσιότης ϑεραπεία οὖσα ϑεῶν 
ὠφελία τέ ἐστι ϑεῶν καὶ βελτίους τοὺς ϑεοὺς ποιεῖ; 

καὶ σὺ τοῦτο ξυγχωρήσαις ἄν, ὡς ἐπειδάν τι ὅσιον 
ποιῇς, βελτίω τινὰ τῶν ϑεῶν ἀπεργάΐξει; 

ΕΥ̓Θ. Μὰ 44 οὐκ ἔγωγε. 

Σῷ. Οὐδὲ γὰρ ἐγώ, ὦ Εὐϑύφρον, οἶμαί σε τοῦτο 
λέγειν" πολλοῦ καὶ δέω ἀλλὰ τούτου δὴ ἕνεκα καὶ 
ἀνηρόμην, τένα ποτὲ | λέγοις τὴν ϑεραπείαν τῶν ϑεῶν, 
οὐχ ἡγούμενός σε τοιαύτην λέγειν. 

ΕΥΘ. Καὶ ὀρϑῶς γε, ὦ Σώκρατες" οὐ γὰρ τοι- 

αὐτὴν λέγω. 
Σῶ. Εἶεν" ἀλλὰ τίς δὴ ϑεῶν ϑεραπεία εἴη ἂν 

ἡ ὁσιότης; 
ΕΥΘ. Ἥνπερ, ὦ Σώκρατες, οἱ δοῦλοι τοὺς 

δεσπότας ϑεραπεύουσιν. 
Σῷ. Μανϑάνω᾽ ὑπηρετική τις ἄν, ὡς ἔοικεν, εἴη 

θεοῖο. 

ΕΥΘ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΧΥΙ. Σῷ. Ἔχοις ἂν οὖν εἰπεῖν, ἡ ἱατροῖς 
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ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν τυγχάνει οὖσα 
ὑπηρετική; οὐκ εἰς ὑγιείας οἴει; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 

Σῷ, Τί δέ; ἡ ναυπηγοῖς ὑπηρετικὴ εἰς τίνος 
Ε ἔργου ἀπεργασίαν ὑπηρετική ἐστιν; 

ΕΥ̓Θ. 4ῆλον ὅτι, ὦ Σώκρατες, εἰς πλοίου. 

ΣΩ. Καὶ ἡ οἰκοδόμοις γέ που εἰς οἰκίας; 
ΕΥ̓Θ. Ναί. 

Σῷ. Εἰπὲ δή, ὦ ἄριστε: ἡ δὲ ϑεοῖς ὑπηρετικὴ 
εἰς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν ὑπηρετικὴ ἂν εἴη; δῆλον 
γὰρ ὅτι σὺ οἶσϑα, ἐπειδήπερ τά γε ϑεῖα κάλλιστά γε 
φὴς εἰδέναι ἀνθρώπων. 

ΕΥΘ. Καὶ ἀληϑῆ γε λέγω, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩῷ. Εἰπὲ δὴ πρὸς Διός, τί ποτέ ἐστιν ἐκεῖνο 

τὸ πάγκαλον ἔργον, ὃ οἵ ϑεοὶ ἀπεργάξονται ἡμῖν 
ὑπηρέταις χρώμενοι; 

ΕΥ̓Θ. Πολλὰ καὶ ματος ὦ Σώκρατες. 
14 ΣΦ, Καὶ γὰρ | οἵ στρατηγοί, ὦ φίλε" ἀλλ ὅμως 

τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ῥαδίως ἂν εἴποις, ὅτι νίκην ἐν 
τῷ πολέμῳ ἀπεργάξονται" ἢ οὔ; 

ΕΥ̓Θ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

Σῷ. Πολλὰ δέ γ᾽. οἶμαι, καὶ καλὰ καὶ οἵ 

γεωργοί: ἀλλ᾽ ὅμως τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ἐστιν τῆς 
ἀπεργασίας ἡ ἐκ τῆς γῆς τροφή. 

ΕΥΘ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Τί δὲ δή; τῶν πολλῶν καὶ καλῶν, ἃ οἱ 
ϑεοὶ ἀπεργάξονται, τί τὸ κεφάλαιόν ἐστι, τῆς ἐργασίας; 

ΕΥΘ. Καὶ ὀλίγον δοι πρότερον εἶπον, οὁ ΣΙώκρα- 
Βτες, ὅτι πλείονος ἔργου ἐδστὴν ἀκριβῶς πάντα ταῦτα 
ὡς ἔχει μαϑεῖν" τόδε μέντοι ὅοι ἁπλῶς λέγω, ὅτι ἐὰν 
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ἀὲν κεχαρισμένα τις ἐπίστηται τοῖς ϑεοῖς λέγειν τὲ 

καὶ πράττειν εὐχόμενός τε καὶ ϑύων, ταῦτ᾽ ἔστι τὰ 

ὅσια, καὶ σῴώξει τὰ τοιαῦτα τούς τε ἰδίους οἴκους καὶ τὰ 

κοινὰ τῶν πόλεων" τὰ δ᾽ ἐναντία τῶν κεχαρισμένων 

ἀσεβῆ, ἃ δὴ καὶ ἀνατρέπει ἅπαντα καὶ ἀπόλλυσιν. 

ΧΥ͂ΙΠ. ΣΩ. Ἦ πολύ μοι διὰ βραχυτέρων, ὦ 

Εὐϑθύφρον, εἰ ἐβούλου, εἶπες ἂν τὸ κεφάλαιον ὧν 

ἠρώτων. ἀλλὰ γὰρ οὐ πρόϑυμός με εἶ διδάξαι" δῆλος 

εἶ, καὶ γὰρ νῦν | ἐπειδὴ ἐπ’ αὐτῷ ἦσϑα, ἀπετράπου" Ο 

ὃ εἰ ἀπεχρίνω, ἱκανῶς ἂν ἤδη παρὰ σοῦ τὴν ὁσιότητα 

ἐμεμαϑήκη. νῦν δὲ ἀνάγκη γὰρ τὸν ἐρῶντα τῷ ἐρω- 
μένῳ ἀκολουϑεῖν, ὅπῃ ἂν ἐκεῖνος ὑπάγῃ" τί δὴ αὖ 
λέγεις τὸ ὅσιον εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα; οὐχὶ ἐπιστήμην 
τινὰ τοῦ ϑύειν τε καὶ εὔχεσϑαι:; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 
ΣΦ, Οὐχοῦν τὸ ϑύειν δωρεῖσϑαί ἐστι τοῖς ϑεοῖς, 

τὸ δ᾽ εὔχεσϑαι αἰτεῖν τοὺς ϑεούς; 

ΕΥΘ. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. ᾿Ἐπιστήμη ἄρα αἰτήσεως καὶ δόσεως ϑεοῖς 

ὁσιότης ἂν εἴη ἐκ τούτου τοῦ λόγου. Ρ 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ καλῶς. ὦ Σώκρατες, ξυνῆκας ὃ εἶπον. 
Σῷ. ᾿Επιϑυμητὴς γάρ εἰμι, ὦ φίλε, τῆς σῆς 

σοφίας καὶ προσέχω τὸν νοῦν αὐτῇ, ὥστε οὐ χαμαὶ 
πεσεῖται ὅτι ἂν εἴπῃς. ἀλλά μοι λέξον, τίς αὕτη ἡ 
ὑπηρεσία ἐστὶ τοῖς ϑεοῖς; αἰτεῖν τε φὴς αὐτοὺς καὶ 

διδόναι ἐκείνοις: 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 

ΧΥ͂ΠΙΠΙ. ΣΦ. Ἶρ᾽ οὖν οὐ τὸ ὀρϑῶς αἰτεῖν ἂν 
εἴη, ὧν δεόμεϑα παρ᾽ ἐκείνων, ταῦτα αὐτοὺς αἰτεῖν; 

ΕΥΘ. ᾿Αλλὰ τί; 
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ΣΩ. Καὶ αὖἡ τὸ διδόναι ὀρϑῶς, ὧν ἐκεῖνοι 
Εἰ τυγχάνουσιν δεόμενον παρ᾽ ἡμῶν, ταῦτα ἐκείνοις 
αὖ ἀντιδωρεῖσϑαι; οὐ γάρ που τεχνικόν γ᾽ ἂν εἴη 
δωροφορεῖν διδόντα τῷ ταῦτα ὧν οὐδὲν δεῖται. 

ΕΥ̓Θ. ᾿4ληϑῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
Σῷ, ᾿Εμπορικὴ ἄρα τις ἂν εἴη, ὦ Εὐϑύφρον, 

τέχνη ἡ ὁσιότης ϑεοῖς καὶ ἀνθρώποις παρ᾽ ἀλλήλων. 
ΕΥ̓Θ. ᾿Εμπορική, εἰ οὕτως ἥδιόν δον ὀνομάζξειν. 
Σῷ, ᾿4λλ᾽ οὐδὲν ἥδιον ἔμοιγε, εἰ μὴ τυγχάνει 

ἀληϑὲς ὄν. φράσον δέ μοι, τίς ἡ ὠφελία τοῖς ϑεοῖς 
τυγχάνει οὖσα ἀπὸ τῶν δώρων ὧν παρ᾽ ἡμῶν λαμ- 
βάνουσιν; ἃ μὲν γὰρ διδόασι, παντὶ δῆλον οὐδὲν 

ιδγὰρ ἡμῖν ἐστιν ἀγαϑόν, [ ὅτι ἂν μὴ ἐκεῖνοι δῶσιν" 
ἃ δὲ παρ᾽ ἡμῶν λαμβάνουσιν, τέ ὠφελοῦνται; ἢ 
τοσοῦτον αὐτῶν πλεονεχτοῦμεν κατὰ τὴν ἐμπορίαν, 
ὥστε πάντα τὰ ἀγαϑὰ παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνομεν, ἐκεῖ- 
νον δὲ παρ᾽ ἡμῶν οὐδέν; 

ΕὙΘ. ᾽4λλ᾽ οἴει, ὦ Σώκρατες, τοὺς ϑεοὺς ὠφε- 
λεῖσϑαι ἀπὸ τούτων, ἃ παρ᾽ ἡμῶν λαμβάνουσιν ; 

ΣΩ, ᾿4λλὰ τί δήποτ᾽ ἂν εἴη ταῦτα, ὦ Εὐϑύ- 

φρον, τὰ παρ᾽ ἡμῶν δῶρα τοῖς ϑεοῖς; 
ΕΥΘ. Τί δ᾽ οἴει ἄλλο ἢ τιμή τε καὶ γέρα καί, 

ὅπερ ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, χάρις; 
Β Σῷ. Κεχαρισμένον ἄρα | ἐστίν, ὦ Εὐϑύφρον, 
τὸ ὅσιον, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὠφέλιμον οὐδὲ φίλον τοῖς ϑεοῖς; 

ΕΥ̓Θ. Οἶμαι ἔγωγε πάντων γε μάλιστα φίλον. 
Σῷ. Τοῦτο ἄρ᾽ ἐστὶν αὖ, ὡς ἔοικε, τὸ ὅσιον, 

τὸ τοῖς ϑεοῖς φίλον. 

ΕΥΘ. ΜΜἝαάλιστά γε. 

ΧΙΧ, ΣΩ. Θαυμάσει οὖν ταῦτα λέγων, ἐάν δοι 
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οἵ λόγοι φαίνωνται μὴ μένοντες ἀλλὰ βαδίζοντες, καὶ 

ἐμὲ αἰτιάσει τὸν Ζαίδαλον βαδίξοντας αὐτοὺς ποιεῖν, 

αὐτὸς ὧν πολύ γε τεχνικώτερος τοῦ Ζ,αιδάλου καὶ 
κύκλῳ περιιόντα ποιῶν; ἢ οὐκ αἰσϑάνει, ὅτι ὁ λόγος 
ἡμῖν περιελθὼν πάλιν εἰς ταὐτὸν , ἥκει; μέμνησαι 
γάρ που, ὅτι ἐν τῷ ἔμπροσθεν τό τὲ ὅσιον καὶ τὸ 
ϑεοφιλὲς οὐ ταὐτὸν ἡμῖν ἐφάνη, ἀλλ᾽ ἕτερα ἀλλήλων᾽ 
ἢ οὐ μέμνησαι; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 
Σῶ. Νῦν οὖν οὐκ ἐννοεῖς, ὅτι τὸ τοῖς ϑεοῖς 

φίλον φὴς ὅσιον εἶναι; τοῦτο δ᾽ ἄλλο τι ἢ ϑεοφιλὲς 
γίγνεται" ἢ οὔ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
προ ἣν Ἣν 3 - ς -" Ἃ 

ΣΦ. Οὐκοῦν ἡ ἄρτι οὐ καλῶς οὠμολογουμὲν, ἢ 

εἰ τότε καλῶς, νῦν οὐκ ὀρϑῶς τιϑέμεϑα. 

ΕΥ̓Θ. Ἔοικεν. 

ΧΧ, ΣΘΩ. Ἐξ ἀρχῆς ἄρα ἡμῖν πάλιν σκεπτέον, 
τί ἐστι τὸ ὅσιον᾽ ὡς ἐγώ, πρὶν ἂν μάϑω, ἑκὼν εἶναι 
οὐκ ἀποδειλιάσω. [ ἀλλὰ μή μὲ ἀτιμάσῃς, ἀλλὰ παντὶ Ὁ 
τρόπῳ προσέχων τὸν νοῦν ὅτι μάλιστα νῦν εἰπὲ τὴν 
ἀλήϑειαν. οἶσϑα γάρ, εἴπερ τις ἄλλος ἀνθρώπων, 
καὶ οὐκ ἀφετέος εἶ, ὥσπερ ὁ Πρωτεύς, πρὶν ἂν εἴπῃς. 

εἰ γὰρ μὴ ἤδησϑα σαφῶς τό τε ὅσιον καὶ τὸ ἀνό- 
σιον, οὐκ ἔστιν ὅπως ἄν ποτε ἐπεχείρησας ὑπὲρ ἀν- 
δρὸς ϑητὸς ἄνδρα πρεσβύτην πατέρα διωκάϑειν φόνου, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς ϑεοὺς ἂν ἔδεισας παρακινδυνεύειν, μὴ 
οὐκ ὀρϑῶς αὐτὸ ποιήσοις, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἠσχύν- 

ϑης. νῦν δὲ εὖ οἶδα ὅτι σαφῶς | οἴει εἰδέναι τό τε Ε 

ὅσιον καὶ μή᾽ εἰπὲ οὖν, ὦ βέλτιστε Εὐθύφρον, καὶ 
μὴ ἀποκρύψῃ ὅτι αὐτὸ ἡγεῖ. 
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ΕΥΘ. Εἰς αὖϑις τοίνυν, ὦ Σώκρατες" νῦν γὰρ 

σπεύδω ποι, καί μοι ὥρα ἀπιέναι. 
Σῷ. Οἷα ποιεῖς, ὦ ἑταῖρε! ἀπ᾽ ἐλπίδος μὲ κατα- 

βαλὼν μεγάλης ἀπέρχει, ἣν εἶχον, ὡς παρὰ σοῦ μα- 
ϑὼν τά τε ὅσια καὶ μὴ καὶ τῆς πρὸς Μέλητον γρα- 
φῆς ἀπαλλάξομαι, ἐνδειξάμενος ἐκείνῳ ὅτι σοφὸς ἤδη 

16 παρ᾽ | Εὐθύφρονος τὰ ϑεῖα γέγονα καὶ ὅτι οὐκέτι 
ὑπ’ ἀγνοίας αὐτοσχεδιάξω οὐδὲ καινοτομῶ περὶ αὐτά, 
καὶ δὴ καὶ τὸν ἄλλον βίον [ὅτι] ἄμεινον βιωσοίμην. 



ΠΟ ΛΟΓΙΑ ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ. ΠῚ 

[ἡϑικό ς 

Ι. Ὅτι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, πεπόν- 
ϑατε ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα" ἐγὼ δ᾽ 

5: Ὰ Ἅι ἡ δι ἃ Ἂν τ τὰ 2η»ἦ ᾽ “" 3 , 
οὖν καὶ αὑτὸς ὑπ αὐτῶν ὀλίγου ἑμαυτοῦ ἐπελαϑο- 

μην οὕτω πιϑανῶς ἔλεγον. καίτοι ἀληϑές γε, ὡς 
ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν εἰρήκασιν. μάλιστα δὲ αὐτῶν ν 

- »" ξ - Φ 

ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο, ἐν ᾧ 
Ἅ ς Ἁ Σ - 3 - ᾿ 6. 5 2 “- 2 ἔλεγον, ὡς χρὴ ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι, μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξα- 
πατηϑῆτε ὡς δεινοῦ ᾿ ὄντος λέγειν. τὸ γὰρ μὴ αἰσχυν-Ἐ 
9 7 ἜΣ ὐ.Ὰ ξ΄. ἡ “-» ἐξ ελ ϑή 1, ἦναι, ὅτι αὐτίκα ὑπ’ ἐμοῦ ἐξελεγχϑήσονται ἔργῳ, 
ἐπειδὰν μηδ᾽ ὁπωστιοῦν φαίνωμαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό 
μον ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι, εἰ μὴ ἄρα 
δεινὸν χαλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν τἀληϑῆ λέγοντα" 

εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ 
53 ξ 5 κατὰ τούτους εἶναι δήτωρ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ 

ἐγὼ λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὲν ἀληϑὲς εἰρήκασιν" ὑμεῖς δ᾽ 
2 - τ ΄ -“ Ἁ 5 ’ 2 ᾿ Ἀ ἐμοῦ ἀκούσεσϑε πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν. οὐ μέντοι μὰ 
Ζία, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους, 
ὥσπερ οἵ τούτων, ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ | κε- 
κοσμημένους,. ἀλλὰ ἀκούσεσϑε εἰκῇ λεγόμενα τοῖς α 
ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν᾽ πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι ἃ 
λέγω, καὶ μηδεὶς ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως" οὐδὲ 
γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικία 

, 
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ὥσπερ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς ὑμᾶς εἰσιέναι. 
καὶ μέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τοῦτο 
ὑμῶν δέομαι καὶ παρίεμαι" ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων. 
ἀκούητέ μου ἀπολογουμένου, δι’ ὧνπερ εἴωϑα λέγειν 
καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν, ἵνα ὑμῶν πολλοὺ 

ἢ ἀκηκόασι, καὶ ἄλλοϑι, μήτε ] ϑαυμάξειν μήτε ϑορυ-. 
βεῖν τούτου ἕνεκα. ἔχει γὰρ οὑτωσί. νῦν ἐγὼ πρῶ- ΐ 
τον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδομή- 
κοντα ἀτεχνῶς οὖν ἕξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. 

ὥσπερ οὖν ἄν, εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὦν, ξυν- 
ἐγιγνώσκετε δήπου ἄν μοι, εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τὸ 

18 χαὺ τῷ τρόπῳ ἔλεγον, ἐν | οἵσπερ ἐτεϑράμμην, καὶ 
δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέομαι δίκαιον, ὥς γέ μοι 
δοκῶ, τὸν μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν" ἴσως μὲν γὰρ 
χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν εἴη" αὐτὸ δὲ τοῦτο σκο- 
πεῖν καὶ τούτῳ τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω 
ἢ μή" δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ 
τἀληϑῆ λέγειν. 

Π. Πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασϑαι, 
ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά μου ψευδῆ κατη- 
γορημένα καὶ τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ 

Β πρὸς τὰ ὕστερα καὶ τοὺς | ὑστέρους. ἐμοῦ γὰρ πολλοὶ 
κατήγοροι γεγόνασι πρὸς ὑμᾶς καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη 
ἔτη καὶ οὐδὲν ἀληϑὲς λέγοντες, οὗς ἐγὼ μᾶλλον φο- 
βοῦμαιν ἢ τοὺς ἀμφὶ ἴάνυτον, καίπερ ὄντας καὶ τού- 
τους δεινούς" ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι δεινότεροι, ὦ ἄνδρες, οἵ 
ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμβάνοντες ἔπει- 
ὃόν τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ οὐδὲν ἀληϑές, ὡς ἔστι 
τις Σωκράτης σοφὸς ἀνήρ, τά τὲ μετέωρα φροντιστὴς 
καὶ τὰ ὑπὸ γῆς ἅπαντα ἀνεζητηκὼς καὶ τὸν ἥττω 

Ὁ ας σι δἰ ΑΝ δυο," ....... 

" 

' 
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λόγον κρείττω ποιῶν. οὗτοι, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, | οἷο 
ταύτην τὴν φήμην κατασκεδάσαντες, οἵ δεινοί εἰσίν 
μοῦ κατήγοροι" οἵ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα 
ξητοῦντας οὐδὲ ϑεοὺς νομίξειν. ἔπειτά εἰσιν οὗτοι 
οὗ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον ἤδη κατηγο- 
ρηκχότες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς 
ὑμᾶς, ἐν ἦἧ ἂν μάλιστα ἐπιστεύσατε παῖδες ὄντες, 
ἔνιοι δ᾽ ὑμῶν καὶ μειράκια. ἀτεχνῶς ἐρήμην κατηγο- 
ροῦντες ἀπολογουμένου οὐδενός. ὃ δὲ πάντων ἀλο- 
γώτατον, ὅτι οὐδὲ τὰ ὀνόματα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέναι 
καὶ εἰπεῖν, | πλὴν εἴ τις κωμῳδιοποιὸς τυγχάνει ὦν" Ὁ 
ὅσον δὲ φϑόνῳ καὶ διαβολῇ χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέπει- 
ϑον, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι ἄλλους πείϑοντες, 
οὗτοι πάντων ἀπορώτατοί εἰσιν οὐδὲ γὰρ ἀναβιβά- 
σασϑαι οἷόν τ᾽ ἐστὶν αὐτῶν ἐνταυϑοῖ οὐδ᾽ ἐλέγξαι 
οὐδένα. ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἀτεχνῶς ὥσπερ σκιαμαχεῖν ἀπο- 
λογούμενόν τε καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀποκρινομένου. 
ἀξιώσατε οὖν καὶ ὑμεῖς. ὥσπερ ἐγὼ λέγω. διττούς 
μου τοὺς κατηγορους γεγονέναι, ἑτέρους μὲν τοὺς 
ἄρτι κατηγορήσαντας, ἕτέρους δὲ ] τοὺς πάλαι, οὐς Ε 
ἐγὼ λέγω, καὶ οἰήϑητε δεῖν πρὸς ἐκείνους πρῶτόν με 

ἀπολογήσασϑαι" καὶ γὰρ ὑμεῖς ἐκείνων πρότερον ἠκού- 
σατε κατηγορούντων καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τῶνδε τῶν 
ὕστερον. εἶεν" ἀπολογητέον δή, ὦ ἄνδρες ᾿Δϑηναῖοι, 
καὶ | ἐπιχειρητέον ὑμῶν ἐξελέσϑαι τὴν διαβολήν, ἣν 19 
ὑμεῖς ἐν πολλῷ χρόνῳ ἔσχετε, ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ 
χρόνῳ. βουλοίμην μὲν οὖν ἂν τοῦτο οὕτως γενέσϑαι. 

εἴ τι ἄμεινον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοί, καὶ πλέον τί με 
ποιῆσαν ἀπολογούμενον" οἶμαι δὲ αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, 
καὶ οὐ πάνυ μὲ λανϑάνει οἷόν ἐστιν. ὅμως τοῦτο 



90 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

μὲν ἴτω ὅπῃ τῷ ϑεῷ φίλον, τῷ δὲ νόμῳ πειστέον 
καὶ ἀπολογητέον. 

Π|. ᾿ἀναλάβωμεν οὖν ἐξ ἀρχῆς, τίς ἡ κατηγορία 
Β ἐστίν, ἐξ ἧς ἡ ἐμὴ διαβολὴ γέγονεν, ἧ δὴ καὶ | πι- 
στεύων Μέλητός μὲ ἐγράψατο τὴν γραφὴν ταύτην. 
εἶεν" τί δὴ λέγοντες διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες; ὥσπερ 
οὖν κατηγόρων τὴν ἀντωμοσίαν δεῖ ἀναγνῶναι αὐτῶν᾽ 
Σωκράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργάξεται ξητῶν τά τε ὑπὸ 
γῆς καὶ οὐράνια καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν 

Οχαὺ ἄλλους τὰ αὐτὰ ταῦτα διδάσκων. | τοιαύτη τίς 

ἐστι ταῦτα γὰρ ἑἕωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν τῇ ᾿Ζριστοφά- 
νους κωμῳδίᾳ, Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ περιφερόμενον, 
φάσκοντά τε ἀεροβατεῖν καὶ ἄλλην πολλὴν φλυαρέαν 
φλυαροῦντα, ὧν ἐγὼ οὐδὲν οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν 
πέρι ἐπαΐω. καὶ οὐχ ὡς ἀτιμάξων λέγω τὴν τοιαύτην 
ἐπιστήμην, εἴ τις περὶ τῶν τοιούτων σοφός ἐστιν. 
μή πῶς ἐγὼ ὑπὸ Μελήτου τοσαύτας δίκας φύγοιμε! 
ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ τούτων, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, οὐδὲν 

Ὁ μέτεστιν. μάρτυρας δὲ αὐτοὺς ] ὑμῶν τοὺ πολλοὺς παρ- 
ἔχομαι,. καὶ ἀξιῶ ὑμᾶς ἀλλήλους διδάσκειν τε καὶ 
φράξειν, ὅσοι ἐμοῦ πώποτε ἀκηκόατε διαλεγομένου" 
πολλοὶ δὲ ὑμῶν οἵ τοιοῦτοί εἰσιν᾽ φράξετε οὖν ἀλλή- 
λοις, εἰ πώποτε ἢ μιχρὸν ἢ μέγα ἤκουσέ τις ὑμῶν 
ἐμοῦ περὶ τῶν τοιούτων δεαΑΣγυμ ν καὶ ἐκ τούτων 
γνώσεσϑε, ὅτι τοιαῦτ᾽ ἐστὶ καὶ τἄλλα πρτι: ἐμοῦ, ἃ 
οὗ πολλοὶ λέγουσιν. 

ΙΝ. ᾿4λλὰ γὰρ οὔτε τούτων οὐδέν ἐστιν, οὐδέ γ᾽ 
εἴ τινος ἀκηκόατε, ὡς ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώ- 

Ε πους καὶ χρήματα [ πράττομαι, οὐδὲ τοῦτο ἀληϑές. 
ἐπεὶ καὶ τοῦτό γέ μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός 
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τ᾽ εἴη παιδεύειν ἀνθρώπους ὥσπερ Γοργίας τὲ ὁ 

εοντῖνος καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος. 
᾿ [ Ἀπ ἢ ἘΠ ΕῚ Α ᾿ 

τούτων γὰρ ἕκαστος, ὦ ἄνδρες, οἷός τ΄ ἐστὶν ἰὼν εἰς 

ἑκάστην τῶν πόλεων τοὺς νέους, οἷς ἔξεστι τῶν ἕαυ- 
τῶν πολιτῶν προῖχα ξυνεῖναι ᾧ ἂν βούλωνται, τού- 
τους πείϑουσι τὰς ἐκείνων ξυνουσίας | ἀπολιπόντας 20 
σφίσιν ξυνεῖνανι χρήματα διδόντας καὶ χάριν προσει- 

δέναι. ἐπεὶ καὶ ἄλλος ἀνήρ ἐστι Πάριος ἐνθάδε 
΄ τι 5. Ὁ ἐν 2 7 2 - Ἐπ ὭΣΤ Ἁ 

σοφός, ὃν ἐγὼ ἠσϑόμην ἐπιδημοῦντα ἔτυχον γὰρ 
Ἁ 3 , 4. Ἂ Ζ - 

προσελθὼν ἀνδρί, ος τετέλεχε χρήματα σοφισταῖς 

πλείω ἢ ξύμπαντες οἱ ἄλλοι, Καλλίᾳ τῷ “Ἱππονίκου. 

τοῦτον οὖν ἀνηρόμην --- ἐστὸν γὰρ αὐτῷ δύο υἱέε --- 
ὦ Καλλία, ἦν δ᾽ ἐγώ, “εἰ μέν σου τὼ υἱέες πώλω 
ἢ μόσχω ἐγενέσθην, εἴχομεν ἂν αὐτοῖν ἐπιστάτην 
λαβεῖν καὶ μισϑώσασϑαι, ὃς ἔμελλεν αὐτὼ καλώ τε 
καὶ ἀγαϑὼ ποιήσειν ] τὴν προσήκουσαν ἀρετήν ἦν Β 

τ » » »" -Ὃ᾿ . 

δ᾽ ἂν οὗτος ἢ τῶν ἱππικῶν τις ἢ τῶν γεωργικῶν 
»- 3 2 Ἁ 2 δ 2 ῇ , 3 πῇ 2 -» 

νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀνθρωπὼω ἔἕστον, τίνα αὐτοῖν ἐν νῷ 

ἔχεις ἐπιστάτην λαβεῖν; τίς τῆς τοιαύτης ἀρετῆς, τῆς 

ἀνθρωπίνης τὲ καὶ πολιτικῆς, ἐπιστήμων ἐστίν; οἶμαι 
γάρ σὲ ἐσμέφϑαι διὰ τὴν τῶν υἱέων κτῆσιν. ἔστιν 

᾿ς ἐσ -πδ'ς ὧν 5ὶ ἘΩ͂Ν Ἃ καοὶ δι. Πα ὩΠ 2 3 ὦ ἃ.» “4. .5 

τις. ἔφην ἐγῶ, ἢ οὐ; πανυ γε, ἢ δ΄ 06. τίς. ἦν 

δ᾽ ἐγώ, “καὶ ποδαπός, καὶ πόσου διδάσκει; “Εὔηνος, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, Πάριος, πέντε μνῶν. καὶ ἐγὼ 
τὸν Εὔηνον ἐμακάρισα, εἰ ὡς ἀληϑῶς ἔχει ταύτην 

Ἁ ’ ἰχέ 2 “Ὁ ῇ 3 Ἁ 5 

τὴν | τέχνην καὶ οὕτως ἐμμελῶς διδάσκει. ἐγὼ οὖν 

καὶ αὐτὸς ἐχαλλυνόμην τε καὶ ἡβρυνόμην ἄν, εἰ 
3 ΄ “-" ἄν 2 ᾽ ᾿ Ἂ, ον 5᾽.. ,, 
ἠπιστάμην ταῦτα᾽ ἀλλ΄ οὐ γὰρ ἐπίσταμαι, ὦ ἄνδρες 

᾿4ϑηναῖοι. 
΄ Φ - " 5 

Υ. Ὑπολάβοι ἂν οὖν τις ὑμῶν ἴσως" ἀλλ᾽, ὦ 
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Σώκρατες, τὸ σὸν τί ἐστι πρᾶγμα; πόϑεν αἷ διαβολαὶ 
σοι αὗται γεγόνασιν; οὐ γὰρ δήπου σοῦ γε οὐδὲν 
τῶν ἄλλων περιττότερον πραγματευομένου ἔπειτα τοῦσ- 
αὐτη φήμη τὲ καὶ λόγος γέγονεν, εἰ μή τι ἔπραττες 
ἀλλοῖον ἢ οἵ πολλοί: λέγε οὖν ἡμῖν, τί ἐστιν, ἵνα 

Ὁ μὴ ἡμεῖς περὶ σοῦ | αὐτοσχεδιάζωμεν. ταυτί μοι δοκεῖ 
δίκαια λέγειν ὃ λέγων, κἀγὼ ὑμῖν πειράσομαι ἀπο- 
δεῖξαι, τί ποτ᾽ ἔστιν τοῦτο ὃ ἐμοὶ πεποίηκεν τό τὲ 
ὄνομα καὶ τὴν διαβολήν. ἀκούετε δή. καὶ ἴσως μὲν 
δόξω τισὶν ὑμῶν παίζειν, εὖ μέντοι ἴστε, πᾶσαν ὑμῖν 

τὴν ἀλήϑειαν ἐρῶ. ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, δι᾽ 
οὐδὲν ἀλλ’ ἢ διὰ σοφίαν τινὰ τοῦτο τὸ ὄνομα ἔσχηκα. 
ποίαν δὴ σοφίαν ταύτην; ἥπερ ἐστὶν ἴσως ἀνϑρω- 
πίνη σοφία. τῷ ὄντι γὰρ κινδυνεύω ταύτην εἶναι 
σοφός" οὗτοι δὲ τάχ᾽ ἄν, οὗς ἄρτι ἔλεγον, μείζω τινὰ 

Ε ἢ κατ’ ἄνϑρωπον σοφίαν σοφοὶ εἶεν, ἢ οὐκ ἔχω, τί 
λέγω" οὐ γὰρ δὴ ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταμαι, ἀλλ᾽ ὅστις 
φησὶ ψεύδεταί τε καὶ ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐμῇ λέγει. καί 
μοι. ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, μὴ ϑορυβήσητε, μηδὲ ἂν 
δόξω τι ὑμῖν μέγα λέγειν: οὐ γὰρ ἐμὸν ἐρῶ τὸν 
λόγον, ὃν ἂν λέγω, ἀλλ᾽ εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν τὸν 
λέγοντα ἀνοίσω. τῆς γὰρ ἐμῆς, εἰ δή τίς ἐστιν σοφία 
καὶ οἵα, μάρτυρα ὑμῖν παρέξομαι τὸν ϑεὸν τὸν ἐν ΖΊελ- 

21 φοῖς. Χαιρεφῶντα γὰρ ἴστε που. οὗτος | ἐμός τε ἕταῖρος 
ἣν ἐκ νέου καὶ ὑμῶν τῷ πλήϑει ἑταῖρός τε καὶ ξυνέ- 
φυγε τὴν φυγὴν ταύτην καὶ μεϑ᾽ ὑμῶν κατῆλθε. καὶ 
ἴστε δή, οἷος ἦν Χαιρεφῶν, ὡς σφοδρὸς ἐφ᾽ ὅτι 
ὁρμήσειεν. καὶ δή ποτε καὶ εἰς ΖΙελφοὺς ἐλϑὼν ἐτόλ- 
μησε τοῦτο μαντεύσασϑαι" καί, ὅπερ λέγω, μὴ ϑορυ- 
βεῖτε, ὦ ἄνδρες" ἤρετο γὰρ δή, εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώ- 
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τερος. ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυϑία μηδένα σοφώτερον εἶναι. 
καὶ τούτων πέρι ὁ ἀδελφὸς ὑμῖν αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρ- 
τυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τετελεύτηκεν. 

ΥΙ. Σκέψασϑε δέ, ὧν ἕνεκα ] ταῦτα λέγω" μέλλω Β 
γὰρ ὑμᾶς διδάξειν, ὅϑεν μοι ἡ διαβολὴ γέγονε. ταῦτα 
γὰρ ἐγὼ ἀκούσας ἐνεθυμούμην οὑτωσί" τί ποτε λέγει 
ὁ ϑεός, καὶ τί ποτε αἰνίττεται; ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε μέγα 
οὔτε σμικρὸν ξύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὦν" τί οὖν ποτε 
λέγει φάσκων ἐμὲ σοφώτατον εἶναι; οὐ γὰρ δήπου ψεύ- 
δεταί γε οὐ γὰρ ϑέμις αὐτῷ. καὶ πολὺν μὲν χρόνον 
ἠπόρουν, τί ποτε λέγει. ἔπειτα μόγις πάνυ ἐπὶ ξήτησιν 
αὐτοῦ τοιαύτην τινὰ ἐτραπόμην. ἦλϑον ἐπί τινα τῶν 
δοκούντων σοφῶν εἶναι, ὡς  ἐνταῦϑα, εἴπερ που, ἐλέγ- Ο 
ἕξων τὸ μαντεῖον καὶ ἀποφανῶν τῷ χρησμῷ, ὅτι οὑτοσὶ 
ἐμοῦ σοφώτερός ἐστι. σὺ δ᾽ ἐμὲ ἔφησϑα. διασκοπῶν 
οὖν τοῦτον --- ὀνόματι γὰρ οὐδὲν δέομαι λέγειν, ἦν 
δέ τις τῶν πολιτικῶν, πρὸς ὃν ἐγὼ σκοπῶν τοιοῦτόν 
τι ἔπαϑον, ὦ ἄνδρες ᾿Ζϑηναῖοι, --- καὶ διαλεγόμενος 
αὐτῷ, ἔδοξέ μοι οὗτος ὁ ἀνὴρ δοκεῖν μὲν εἶναι σοφὸς 
ἄλλοις τὲ πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ μάλιστα ἑαυτῷ, εἶναι 

δ᾽ οὔ" κἄπειτα ἐπειρώμην αὐτῷ δεικνύναι, ὅτι οἴοιτο 
μὲν εἶναι σοφός, εἴη δ᾽ οὔ. | ἐντεῦϑεν οὖν τούτῳ τε Ὁ 
ἀπηχϑόμην καὶ πολλοῖς τῶν παρόντων, πρὸς ἐμαυτὸν 
δ᾽ οὖν ἀπιὼν ἐλογιξόμην, ὅτι τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐγὼ σοφώτερός εἰμι" κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέ- 
τερος οὐδὲν καλὸν κἀγαϑὸν εἰδέναι, ἀλλ᾽ οὗτος μὲν 
οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ 
οἶδα, οὐδὲ οἴομαι" ἔοικα γοῦν τούτου γε σμικρῷ τινι 
αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος εἶναι, ὅτε ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ 
οἴομαι εἰδέναι. ἐντεῦϑεν ἐπ’ ἄλλον ἧα τῶν ἐκείνου 

ῬΙΔΤΟΙ 8 
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Ἑ δοκούντων σοφωτέρων εἶναι, καί μοι] ταὐτὰ ταῦτα 
ἔδοξε᾽ καὶ ἐνταῦϑα κἀκείνῳ καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἀπη- 
χϑόμην. 

ΥΠ. Μετὰ ταῦτ᾽ οὖν ἤδη ἐφεξῆς ἦα, αἰσϑανόμε- 
νος μὲν καὶ λυπούμενος καὶ δεδιὼς ὅτε ἀπηχϑανόμην, 
ὅμως δὲ ἀναγκαῖον ἐδόκει εἶναι τὸ τοῦ ϑεοῦ περὶ πλεί- 
στου ποιεῖσϑαι" ἰτέον οὖν σκοποῦντι τὸν χρησμόν, τί 

λέγει, ἐπὶ ἅπαντας τούς τι δοκοῦντας εἰδέναι. καὶ νὴ 

55 τὸν κύνα, ὦ ἄνδρες [᾿4ϑηναῖοι --- δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς 
τἀληϑῆ λέγειν --- ἦ μὴν ἐγὼ ἔπαϑόν τι τοιοῦτον᾽ οἵ 
μὲν μάλιστα εὐδοκιμοῦντες ἔδοξάν μοι ὀλίγου δεῖν 
τοῦ πλείστου ἐνδεεῖς εἶναι ξητοῦντι κατὰ τὸν ϑεόν, 
ἄλλοι δὲ δοκοῦντες φαυλότεροι ἐπιεικέστερον εἶναι 
ἄνδρες πρὸς τὸ φρονίμως ἔχειν. δεῖ δὴ ὑμῖν τὴν ἐμὴν 
πλάνην ἐπιδεῖξαι ὥσπερ πόνους τινὰς πονοῦντος, ἵνα 

μον καὶ ἀνέλεγχτος ἡ μαντεία γένοιτο. μετὰ γὰρ 
τοὺς πολιτικοὺς ἦἧα ἐπὶ τοὺς ποιητὰς τούς τε τῶν 

τραγῳδιῶν «καὶ τοὺς τῶν διϑυράμβων καὶ τοὺς ἄλλους, 
Βίως ἐνταῦϑα ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ καταληψόμενος ἐμαυτὸν 
ἀμαϑέστερον ἐκείνων ὄντα. ἀναλαμβάνων οὖν αὐτῶν 
τὰ ποιήματα, ἅ μοι ἐδόκει μάλιστα πεπραγματεῦσϑαι 
αὐτοῖς, διηρώτων ἂν αὐτούς, τί λέγοιεν, ἵν᾽ ἅμα τι 
καὶ μανϑάνοιμι παρ᾽ αὐτῶν. αἰσχύνομαι οὖν ὑμῖν 
εἰπεῖν, ὦ ἄνδρες, τἀληϑῆ᾽ ὅμως δὲ ῥητέον. ὡς ἔπος 
γὰρ εἰπεῖν ὀλίγου αὐτῶν ἅπαντες οἵ παρόντες ἂν 
βέλτιον ἔλεγον περὶ ὧν αὐτοὶ ἐπεποιήκεσαν. ἔγνων 
οὖν καὶ περὶ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι οὐ 

Ο σοφίᾳ | ποιοῖεν ἃ ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ἐνθου- 
σιάξζοντες, ὥσπερ οἵ ϑεομάντεις καὶ οἵ χρησμῳδοί" 
καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι μὲν πολλὰ καὶ καλά, ἴσασιν δὲ 
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τ “« Γ , ΄ 

οὐδὲν ὧν λέγουσι. τοιοῦτόν τί μοι ἐφάνησαν πάϑος 
καὶ οἵ ποιηταὶ πεπονθότες" καὶ ἅμα ἠσθϑόμην αὐτῶν 
διὰ τὴν ποίησιν οἰομένων καὶ τάλλα σοφωτάτων εἶναι 

ἀνθρώπων, ἃ οὐκ ἦσαν. ἀπῇα οὖν καὶ ἐντεῦϑεν τῷ 
αὐτῷ οἰόμενος περιγεγονέναι ᾧπερ καὶ τῶν πολιτικῶν. 

ὙΠ]. Τελευτῶν οὖν ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ἢα᾽ 
᾽ - ᾿ ͵ ΩΝ ’ ς ᾽, - 
ἐμαυτῷ γὰρ ξυνήδη οὐδὲν ἐπισταμένῳ, ὡς ἔπος Ὁ 
ΩΝ ’ διαὶ Ἣν Φ δι ἦν ᾿ Η 

εἰπεῖν, τούτους δὲ γ ἤδη οὁτι ευρήσοιμι πολλὰ καὶ 

καλὰ ἐπισταμένους. καὶ τούτου μὲν οὐκ ἐψεύσϑην, 
ἀλλ᾽ ἠπίσταντο ἃ ἐγὼ οὐκ ἠπιστάμην καί μου ταύτῃ 
σοφώτεροι ἦσαν. ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ταὐτόν 
(ον ἔδοξαν ἔχειν ἁμάρτημα, ὅπερ καὶ οἵ ποιηταί, καὶ 
ΗΜ . ,. ᾿ ᾿ ν ; -» 

οὗ ἀγαϑοὶ δημιουργοί διὰ τὸ τὴν τέχνην καλῶς 

ἐξεργάξεσϑαι ἕκαστος ἠξίου καὶ τάλλα τὰ μέγιστα 
σοφώτατος εἶναι, καὶ αὐτῶν αὕτη ἡ πλημμέλεια ἐκείνην 
τὴν σοφίαν ἀπέκρυπτεν" ὥστ᾽ ἐμὲ ἐμαυτὸν ἀνερωτᾶν 
[ὑπὲρ τοῦ χρησμοῦ, πότερα δεξαίμην ἂν οὕτω ὥσπερ Ἐ 
ἔχω ἔχειν, μήτε τι σοφὸς ὧν τὴν ἐκείνων σοφίαν μήτε 
ἀμαϑὴς τὴν ἀμαϑίαν, ἢ ἀμφότερα ἃ ἐκεῖνοι ἔχουσιν 
ἔχειν. ἀπεκρινάμην οὖν ἐμαυτῷ καὶ τῷ χρησμῷ, ὅτι 
μον λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν. 

» 5 

ΙΧ. Ἐκ ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως, ὦ ἄνδρες 
᾿Αϑηναῖοι, πολλαὶ μὲν ἀπέχϑειαί μοι] γεγόνασι καὶ 38 
οἷαι χαλεπώταταν καὶ βαρύταται, ὥστε πολλὰς διαβολὰς 
Ὄπ ἃ ,, » ; "»Ἤ᾿ Ἁ »-" ’ Ἁ 

ἀπ᾽ αὐτῶν γεγονέναι, ὄνομα δὲ τοῦτο λέγεσϑαι, σοφὸς 

εἶναι. οἴονται γάρ μὲ ἑκάστοτε οὗ παρόντες ταῦτα 
αὐτὸν εἶναι σοφόν, ἃ ἂν ἄλλον ἐξελέγξω" τὸ δὲ 

’ Ἂς.» ΓΟ ΜΉν}), ς ᾿ . 5 
κινδυνεύει, οὐ ἄνδρες. τῷ ὃντι ὁ ϑεὸς σοφος εἶναι, 

καὶ ἐν τῷ χρησμῷ τούτῳ τοῦτο λέγειν, ὅτι ἡ ἀνϑρο. 
,ὕ ’ 2 ’, Ἁ 2 , 2 Ἁ Ἁ ’ Α 

πίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία ἐστὶν καὶ οὐδενός" καὶ 
9.5 
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Ἅ αν 2 , Ν ῇ “- 

φαίνεται τοῦτ᾽ οὐ λέγειν τὸν Σωκράτη, προσκεχρῆ- 
Βσϑαι δὲ τῷ ἐμῷ ὀνόματι, ἐμὲ παράδειγμα ] ποιούμενος, 

Ὡ, 4“᾽ » ᾿ -» 5 
ὥσπερ ἂν εἰ εἴποι, ὅτι οὗτος ὑμῶν, ὦ ἄνϑρωποι, 

[4 ’ 3 [κ [χ 2 , Ο’᾽ 

σοφώτατός ἐστιν, ὅστις ὥσπερ Σωκράτης ἔγνωκεν, ὅτι 
3 Ἁ Ἵ] ΄ 3 -"Ἢ 9 ᾿, Α , -“ ᾽ 

οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῇ ἀληϑείᾳ πρὸς σοφίαν. ταῦτ 
οὖν ἐγὼ μὲν ἔτι καὶ νῦν περιιὼν ξητῶ καὶ ἐρευνῶ 
κατὰ τὸν ϑεόν, καὶ τῶν ἀστῶν καὶ ξένων ἄν τινα 
οἴωμανι σοφὸν εἶναι" καὶ ἐπειδάν μοι μὴ δοκῇ, τῷ 

»Ἥ -"ὝΝ" 3 ΄ [χὰ 2 2 [ 

ϑεῷ βοηϑῶν ἐνδείκνυμαι, τι οὐκ ἔστι σοφός. καὶ 
»" 9 , -" -΄ἷ 

ὑπὸ ταύτης τῆς ἀσχολίας οὔτε τι τῶν τῆς πόλεως 

πρᾶξαί μοι σχολὴ γέγονεν ἄξιον λόγου οὔτε τῶν οἰκείων, 
Ο ἀλλ᾽ ἐν ] πενίᾳ μυρίᾳ εἰμὶ διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ λατρείαν. 

Χ, Πρὸς δὲ τούτοις οἷ νέον μοι ἐπακολουϑοῦντες, 

οἷς μάλιστα δχολή ἐστιν, οὗ τῶν πλουσιωτάτων, αὐτό- 
μαᾶτοι χαίρουσιν ἀκούοντες ἐξεταξομένων τῶν ἀνϑρώ- 
πων, καὶ αὐτοὶ πολλάκις ἐμὲ μιμοῦνται, εἶτα ἐπιχειροῦ- 
σιν ἄλλους ἐξετάξειν" κἄπειτα, οἶμαι, εὑρίσκουσι πολ- 
λὴν ἀφϑονίαν οἰομένων μὲν εἰδέναι τι ἀνθρώπων, 

“« 5 “ 

εἰδότων δὲ ὀλίγα ἢ οὐδέν. ἐντεῦϑεν οὖν οἵ ὑπ᾽ αὐτῶν 
ἢ Ἷ ἜΑ , 5249 3 ΠΕ Ε 
ἐξεταζόμενον ἐμοὶ ὀργίζονται, ἀλλ οὐκ αὑτοῖς, καὶ 

, ε ῇ ’ 2 ᾿Α ᾿Ὶ 

λέγουσιν, ὡς Σωκράτης τίς ἐστι μιαρώτατος καὶ δια- 
Ὁ φϑείρει [τοὺς νέους" καὶ ἐπειδάν τις αὐτοὺς ἐρωτᾷ, ὅτι 

ποιῶν καὶ ὅτι διδάσκων, ἔχουσι μὲν οὐδὲν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ 
ἀγνοοῦσιν, ἵνα δὲ μὴ δοκῶσιν ἀπορεῖν, τὰ κατὰ 
πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα λέγουσιν, 
ὅτι τὰ μετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ γῆς καὶ ϑεοὺς μὴ νομίξειν 

Α Ἁ [χὴ ΄ , ΡΝ ᾿Ὶ Ἁ 9 »ν 

καὶ τὸν ἡττῶ λόγον κρείττω ποιεῖν. τὰ γὰρ ἀληϑή,; 
"» 3 4. 26. 3 ᾽ Ἶ, ἤ 

οἴομαι, οὐκ ἂν ἐθέλοιεν λέγειν. οτι καταδηλοι γίγνον- 

ται προσποιούμενοι μὲν εἰδέναι, εἰδότες δὲ οὐδέν. 

Ἐδτε οὖν, οἶμαι, φιλότιμοι ὄντες καὶ σφοδροὶ καὶ 
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πολλοί, καὶ ξυντεταγμένως καὶ πιϑανῶς λέγοντες περὶ 

ἐμοῦ, ἐμπεπλήκασιν ὑμῶν τὰ ὦτα καὶ πάλαι καὶ σφοδρῶς 
διαβάλλοντες. ἐκ τούτων καὶ Μέλητός μοι ἐπέϑετο καὶ 
"Ἄνυτος καὶ “ύχων, Μέλητος μὲν ὑπὲρ τῶν ποιητῶν 
ἀχϑόμενος, “ἄνυτος δὲ ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν 
πολιτικῶν, “ύκων | δὲ ὑπὲρ τῶν ῥητόρων" ὥστε, ὅπερ 34 
ἀρχόμενος ἐγὼ ἔλεγον, ϑαυμάξοιμ᾽ ἄν, εἰ οἷός τ᾽ εἴην 
ἐγὼ ὑμῶν ταύτην τὴν διαβολὴν ἐξελέσϑαι ἐν οὕτως ὀλίγῳ 
χρόνῳ οὕτω πολλὴν γεγονυῖαν. ταῦτ᾽ ἔστιν ὑμῖν, ὦ ἄν- 
δρες ᾿4ϑηναῖοι, τἀληϑῆ, καὶ ὑμᾶς οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν 
ἀποκρυψάμενος ἐγὼ λέγω οὐδ᾽ ὑποστειλάμενος. καίτον 
οἶδα σχεδόν. ὅτι τοῖς αὐτοῖς ἀπεχϑάνομαι" ὃ καὶ τεκμή- 
ριον, ὅτι ἀληϑῆ λέγω καὶ ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ διαβολὴ ἡ 
ἐμὴ καὶ τὰ αἴτια ταῦτά ἐστιν. καὶ ἐάντε νῦν ἐάντε 
[αὖϑις ξητήσητε ταῦτα, οὕτως εὑρήσετε. Β 

ΧΙ. Περὶ μὲν οὖν ὧν οἱ πρῶτοί μου κατήγοροι 
κατηγόρουν αὕτη ἐστὶν ἱκανὴ ἀπολογία πρὸς ὑμᾶς. 
πρὸς δὲ Μέλητον τὸν ἀγαϑόν τε καὶ φιλόπολιν, ὧδ 
φησι, καὶ τοὺς ὑστέρους μετὰ ταῦτα πειράσομαι ἀπο- 
λογεῖσϑαι. αὖϑις γὰρ δή, ὥσπερ ἑτέρων τούτων ὄντων 
κατηγόρων, λάβωμεν αὖ τὴν τούτων ἀντωμοσίαν. ἔχει 
δέ πως ὧδε' Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς τε νέους 
διαφϑείροντα καὶ ϑεοὺς οὖς ἡ πόλις νομίζει οὐ νομί- 
ξοντα, ἕτερα δὲ | δαιμόνια καινά. τὸ μὲν δὴ ἔγκλημα α 
τοιοῦτόν ἐστιν τούτου δὲ τοῦ ἐγκλήματος ἕν ἕκαστον 
ἐξετάσωμεν. φησὶ γὰρ δὴ τοὺς νέους ἀδικεῖν με 
διαφϑείροντα. ἐγὼ δέ γε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἀδικεῖν 
φημι Μέλητον, ὅτι σπουδῇ χαριεντίζεται, ῥαδίως εἰς 
ἀγῶνα καϑιστὰς ἀνθρώπους, περὶ πραγμάτων προσ- 
ποιούμενος σπουδάξειν καὶ κήδεσθαι, ὧν οὐδὲν τούτῳ 
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πώποτε ἐμέλησεν. ὡς δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, πειράσομαι 
καὶ ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. 

’ - 4 
ΧΙ]. Καί μοι δεῦρο, ὦ Μέλητε, εἰπέ" “ἄλλο τι 

Ὁ ἢ περὶ πολλοῦ | ποιεῖ, ὅπως ὡς βέλτιστοι οἵ νεώτεροι 
Η] ἐπ τ; 9ΨΦ 4» ῇ Ἁ , 9 Α ἔσονται" ᾿ ἔγωγε. “ἴϑι δή νυν εἰπὲ τούτοις, τίς αὐτοὺς 

, “ Ὁ " ’ 53 ἢ ’ 
βελτίους ποιεῖ. δῆλον γὰρ οτι οἰσϑα, μέλον γέ δοι. 

Ἁ Ἁ " ’ 3 Ψ' ς 4 ΔΙΨΆΑ, 4 

τὸν μὲν γὰρ διαφϑείροντα ἐξευρών, ὡς φῇς, ἐμὲ εἰσά- 
γεις τουτοισὶ καὶ κατηγορεῖς" τὸν δὲ δὴ βελτίους 
ποιοῦντα ἴϑι εἰπὲ καὶ μήνυσον αὐτοῖς, τίς ἐστιν. 

“-“- 5 “« , »"Ὗ ὁρᾷς, ὦ Μέλητε, ὅτι σιγᾷς καὶ οὐκ ἔχεις εἰπεῖν; καί- 
τοι οὐκ αἰσχρόν σοι δοκεῖ εἶναι καὶ ἱκανὸν τεχμήριον 
οὗ δὴ ἐγὼ λέγω, ὅτι σοι οὐδὲν μεμέληκεν; ἀλλ᾽ εἰπέ, 
ἈΠ ..9 , , 7 Ἁ 3 ’ »ν 9 ς ΄ 9 ὦ ᾿᾽γαϑέ, τίς αὐτοὺς ἀμείνους ποιεῖ. “οἵ νόμοι. 

Ε ἀλλ᾽ οὐ | τοῦτο ἐρωτῶ, ὦ βέλτιστε, ἀλλὰ τίς ἄνϑρω- 
πος, ὅστις πρῶτον καὶ αὐτὸ τοῦτο οἶδε, τοὺς νόμους. 

εξ 5 ΄ τ 3 

οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἵ δικασταί.᾽ “πῶς λέγεις, ὦ 
Μέλητε; οἵδε τοὺς νέους παιδεύειν οἷοί τέ εἰσι καὶ 

βελτίους ποιοῦσιν; ᾿μάλιστα.᾽ 'πότερον ἅπαντες, ἢ 
ρ ᾿ 9. ὦ 6 ᾽ 5. δῷ ἃ. δ᾽ ὦ ᾿ ᾿ 

οὗ μὲν αὐτῶν, οἱ δ᾽ οὔ; ᾿ἅπαντες.᾽ “εὖ γε νὴ τὴν 
Ἥραν λέγεις, καὶ πολλὴν ἀφϑονίαν τῶν ὠφελούντων. 

οὐτί δὲ δή; οἵδε οἵ ἀκροαταὶ βελτίους | ποιοῦσιν ἢ οὔ; 
“καὶ οὑτοι.᾽ τί δὲ οἵ βουλευταί; “καὶ οἵ βουλευταί." 

«- » 
"ἀλλ: ἄρα, ὦ Μέλητε, μὴ οἱ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, οἱ 
᾽ , ’, Ἄ ἢ 3, 3 -»5 ἐχκλησιασταί, διαφϑείρουσι τοὺς νεωτέρους; ἢ κἀκεῖνοι 
βελτίους ποιοῦσιν ἅπαντες; ᾿κἀκεῖνοι.᾽ ἱπάντες ἄρα, 

ὡς ἔοικεν, ᾿4ϑηναῖοι καλοὺς κἀγαϑοὺς ποιοῦσι πλὴν 
ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ μόνος διαφϑείρω. οὕτω λέγεις; 'πάνυ 
σφόδρα ταῦτα λέγω. ἱπολλήν γ᾽ ἐμοῦ κατέγνωκας 

5 

δυστυχίαν. καί μοι ἀπόκριναι" ἡ καὶ περὶ ἵππους οὕτω 
Β σοι δοκεῖ ἔχειν; οἱ μὲν [ βελτίους ποιοῦντες αὐτοὺς 
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πάντες ἄνϑρωποι εἶναι, εἷς δέ τις ὃ διαφϑείρων; ἢ 
τοὐναντίον τούτου πᾶν εἷς μέν τις ὃ βελτίους οἷός 

᾽ Ἢ “ Ἥ , 3.» δο ’, δ Ἁ ᾿ 
τ ὧν ποιεῖν ἡ πάνυ ὀλίγοι, οὗ ἱππικοί: οὗ δὲ πολλοὶ 

ἐάνπερ ξυνῶσι καὶ χρῶνται ἵπποις, διαφϑείρουσιν; 
᾽ “ , ε , ᾿ δ ΤΣ ν - 

οὐχ οὕτῶς ἔχει, ὦ Μέλητε, καὶ περὶ ἵππων καὶ τῶν 
, ἰὰ ’ ’ [4 ῇ , ΜΙ, Ἁ Ἁ 

ἄλλων ἀπαντῶν ξῴων; πάντως δήπου, ἐάντε σὺ καὶ 

ἡἄνυτος οὐ φῆτε ἐάντε φῆτε' πολλὴ γὰρ ἄν τις 
εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς νέους, εἰ εἷς μὲν μόνος 
αὐτοὺς διαφϑείρει, οἵ δ᾽ ἄλλοι ὠφελοῦσιν. ἀλλὰ] γάρ, Ο 
ὦ Μέλητε, ἱκανῶς ἐπιδείκνυσαι, ὅτι οὐδεπώποτε ἐφρόν- 
τισας τῶν νέων, καὶ σαφῶς ἀποφαίνεις τὴν σαυτοῦ 

“.". ἃ [χ 2.» , 8 9. τὶ δ, ἀμέλειαν, ὅτι οὐδέν σοι μεμέληκεν περὶ ὧν ἐμὲ εἰσάγεις. 
ΧΠΙῚ. Ἔτι δὲ ἡμῖν εἰπέ, ὦ πρὸς Ζιὸς Μέλητε, 

πότερον ἔστιν οἰκεῖν ἄμεινον ἐν πολίταις χρηστοῖς ἢ 
πονηροῖς; ὦ τᾶν, ἀπόκριναι" οὐδὲν γάρ τοι χαλεπὸν 
ἐρωτῶ. οὐχ οἱ μὲν πονηροὶ κακόν τι ἐργάξονται τοὺς 
κα 3 ’ δ »Ἥ 2 [ω 3 3 Ἁ 3, Ρ 9 

ἀεὶ ἐγγυτάτω ἑαυτῶν ὄντας. οἵ δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαϑόν τι; 
ς ’ 92» 5 Ο δόλον » ’ 
πάνυ γε." “ ἔστιν οὖν ὅστις βούλεται ὑπὸ τῶν ξυνόντων 

- Ἄ χω ε 
᾿βλάπτεσϑαι μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσθαι; ἀπόκριναι, ὦ 
ἀγαθέ" καὶ γὰρ ὁ νόμος κελεύει ἀποκρίνεσθαι. ἔσϑ᾽ 
ὕστις βούλεται βλάπτεσϑαι;᾽ οὐ δῆτα.᾽ 'ἱφέρε δή, 
πότερον ἐμὲ εἰσάγεις δεῦρο ὡς διαφϑείροντα τοὺς 
νεωτέρους καὶ πονηροτέρους ποιοῦντα ἑκόντα ἢ ἄκοντα; 
“ἑχόντα ἔγωγε.᾽ ἱτί δῆτα, ὦ Μέλητε; τοσοῦτον σὺ 
ἐμοῦ σοφώτερος εἶ τηλικούτου ὄντος τηλικόδσδε ὦν, 
ὥστε σὺ μὲν ἔγνωκας, ὅτι οἵ μὲν κακοὶ κακόν τι 
ἐργάξονται ἀεὶ τοὺς μάλιστα πλησίον ] ἑαυτῶν, οἱ δὲ 
ἀγαθοὶ ἀγαϑόν" ἐγὼ δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἀμαϑίας ἥκω, 
ὥστε καὶ τοῦτ᾽ ἀγνοῶ, ὅτι, ἐάν τινα μοχϑηρὸν ποιήσω 
τῶν ξυνόντων, κινδυνεύσω κακὸν τι λαβεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
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ὥστε τοῦτο τὸ τοσοῦτον κακὸν ἕχὼν ποιῶ, ὡς φὴς 
σύ; ταῦτα ἐγὼ σοι οὐ πείϑομαι, ὦ Μέλητε, οἶμαι δὲ 

20 οὐδὲ ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα᾽ ἀλλ᾽ ἢ οὐ διαφϑείρω, 
Ἵ ,ὕ Γ 

ἢ εἰ διαφϑείρω, ἄκων, ὥστε σύ γε κατ᾽ ἀμφότερα 
ψεύδει. εἰ δὲ ἄκων διαφϑείρω, τῶν τοιούτων καὶ 
3 ,΄, - ͵ , ἀκουσίων ἁμαρτημάτων οὐ δεῦρο νόμος εἰσάγειν ἐστίν, 
ἀλλὰ ἰδίᾳ λαβόντα διδάσκειν καὶ νουϑετεῖν" δῆλον 
γὰρ ὅτι, ἐὰν μάϑω, παύσομαι ὅ γε ἄκων ποιῶ. σὺ δὲ 

’ “ 7 2 3 

ξυγγενέσϑαν μέν μον καὶ διδάξαν ἔφυγες καὶ οὐκ 

ἠϑέλησας, δεῦρο δὲ εἰσάγεις, οἱ νόμος ἐστὶν εἰσάγειν 
τοὺς κολάσεως δεομένους, ἀλλ᾽ οὐ μαϑήσεως.ἢ 

ΧΙ, ᾿Αλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τοῦτο μὲν 
Β δῆλον ἤδη ἐστίν, ὃ ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι Μελήτῳ τούτων 

“ , . , 5... (ἢ ς δ , ᾿ 
οὔτε μέγα οὔτε μίκρον πῶποτε ἐμέλησεν. ομως δὲ δὴ 

λέγε ἡμῖν, πῶς μὲ φὴς διαφϑείρειν, ὦ Μέλητε, τοὺς 
»" »ἶ 

νεωτέρους; ἢ δῆλον δὴ ὅτι κατὰ τὴν γραφήν, ἣν 
᾿] ῇ Ἁ ᾽ὔ Ἁ ’ὔ κι ς Γ. 

ἐγράψω, ϑεοὺς διδασκοντὰ μὴ νομίζειν οὐὺς ἡ πόλις 

νομίξει, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά; οὐ ταῦτα λέγεις, 
ὅτι διδάσκων διαφϑείρω;᾽ ἱ'πάνυ μὲν οὖν σφόδρα 

- ’ 9 ς Ὰ ψν ἐν , 5: , , 
ταῦτα λεγω.᾽ προς αὐτῶν τοίνυν, ὦ ἴελητε, τουτῶν 

-7ὕὦρ -» ᾿ -Ὁ , , " 

Οτῶν ϑεῶν, ὧν νῦν ὁ λόγος ἐστίν, εἰπὲ ἔτι ] σαφέστερον 
καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἀνδράσιν τούτοις. ἐγὼ γὰρ οὐ δύναμαι 
μαϑεῖν, πότερον λέγεις διδάσκειν μὲ νομίζειν εἶναί 

τινας ϑεούς, καὶ αὐτὸς ἄρα νομίξω εἶναι ϑεούς, καὶ 
2 9. Ἂ ; [4 Ἅ 2 Ἁ ζ΄ 3 -" ᾽ 

οὐκ εἰμὶ τὸ παράπαν ἄϑεος οὐδὲ ταύτῃ ἀδικῶ, οὐ 
Τ χά ἰν Υ΄ 3 Ἁ τ ’ ἕω 

μέντοι οὕσπερ γὲ ἡ πόλις, ἀλλὰ ἑτέρους, καὶ τοῦτ 
" Ν’ 3 “ [χ 2 Διρν Α Ἃ [4 ’, ἔστιν ὅ μοι ἐγκαλεῖς, ὅτι ἑτέρους᾽ ἢ παντάπασί μὲ 
φὴς οὔτε αὐτὸν νομίξειν ϑεοὺς τούς τε ἄλλους ταῦτα 

διδάσκειν. 'ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παράπαν οὐ νομίξεις 
ϑεούς.᾽ ᾿ὦ ϑαυμάσιε Μέλητε, ἵνα τί ταῦτα λέγεις; 
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οὐδὲ [ ἥλιον οὐδὲ σελήνην ἄρα νομίζω ϑεοὺς εἶναι, Ὁ 
ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι;᾽ “μὰ Δί᾽, ὦ ἄνδρες δικα- 
σταί, ἐπεὶ τὸν μὲν ἥλιον λίϑον φησὶν εἶναι, τὴν δὲ 

σελήνην γῆν. ΣΑναξαγόρου οἴει εν Ἢ) φίλε 

Μέλητε, καὶ οὕτω καταφρονεῖς τῶνδε καὶ οἴει αὐτοὺς 

ἀπείρους γραμμάτων εἶναι, ὥστε οὐκ εἰδέναι, ὅτι τὰ 
᾿ἀναξαγόρου βιβλία τοῦ Κλαξομενίου γέμει τούτων 
τῶν λόγων; καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ 
μανϑάνουσιν, ἃ ἔξεστιν ἐνίοτε, εἰ πάνυ πολλοῦ, δραχμῆς 

ἐκ τῆς ὀρχήστρας πριαμένοις Σωκράτους καταγελᾶν, Ἐ 
ἐὰν προσποιῆται ἑαυτοῦ εἶναι, ἄλλως τε καὶ οὕτως 
ἄτοπα ὄντα. ἀλλ᾽, ὦ πρὸς Διός, οὑτωσί σοι δοχῶ 
οὐδένα νομίζειν ϑεὸν εἶναι; “οὐ μέντοι μὰ Ζέα οὐδ᾽ 

5 
ὁπωστιοῦν. ᾿ἄπιστός γ᾽ εἶ, ὦ Μέλητε, καὶ ταῦτα 
μέντοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, σαυτῷ. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ οὑτοσί, 
ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, πάνυ εἶναι ὑβριστὴς καὶ ἀκό- 
λαστος, καὶ ἀτεχνῶς τὴν γραφὴν ταύτην ὕβρει τινὶ 
καὶ ἀκολασίᾳ καὶ νεότητι γράψασϑαι. ἔοικεν γὰρ 
ὥσπερ | αἴνιγμα ξυντιϑέντι διαπειρωμένῳ" ὦρα γνώ- 21 
σεται Σωκράτης ὁ σοφὸς δὴ ἐμοῦ χωριδντιξομένου 
καὶ ἐναντί᾽ ἐμαυτῷ λέγοντος - Ἃ ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ 

τοὺς ἄλλους τοὺς ἀκούοντας; οὗτος γὰρ ἐμοὶ φαίνεται 
τὰ ἐναντία λέγειν αὐτὸς ἑαυτῷ ἐν τῇ γραφῇ, ὥσπερ 
ἂν εἰ εἴποι" ἀδικεῖ Σωκράτης ϑεοὺς οὐ νομίξων, 
ἀλλὰ ϑεοὺς νομίζων. καίτοι τοῦτό ἐστι παίζοντος. 

ΧΥ͂, Ξυνεπισκέψασϑε δή, ὦ ἄνδρες, ἧ μοι φαί- 
νεται ταῦτα λέγειν" σὺ δὲ ἡμῖν ἀπόκριναι, ὦ Μέλητε; 
ὑμεῖς δέ, ὅπερ κατ᾽ ἀρχὰς ὑμᾶς  παρῃτησάμην, μέμνη- Β 

σϑέ μοι μὴ ϑορυβεῖν, ἐὰν ἐν τῷ εἰωϑότι τρόπῳ τοὺς 
λόγους ποιῶμαι. ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων, ὦ Μέλητε, 
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᾽ ἤ Ἁ , ’ 3 3 ᾽ ’ 

ἀνθρώπεια μὲν νομίξει πράγματ εἰναι, ἀνθρώπους 

δὲ οὐ νομίξει; ἀποκρινέσϑω, ὦ ἄνδρες, καὶ μὴ ἄλλα 
καὶ ἄλλα ϑορυβείτω' ἔσϑ᾽ ὅστις ἵππους μὲν οὐ νομίζει, 

η᾿; ᾿ 

ἱππικὰ δὲ πράγματα; ἢ αὐλητὰς μὲν οὐ νομίέξει εἶναι, 
2 Ἁ Ἁ [2 5" ᾿" ς ἂν 9 -" 

αὐλητικὰ δὲ πράγματα; οὐκ ἔστιν, ὦ ἄριστε ἀνδρῶν" 
εἰ μὴ σὺ βούλει ἀποκχρίνασϑαι, ἐγὼ σοὶ λέγω καὶ τοῖς 
7 ’ὔ 5 Ἁ Α “ἢ, ΄ 3 [ 

ἄλλοις τουτοισί. ἀλλα τὸ ἐπὶ τοὐύτῷ γὲ ἀπόκριναι" 

Ο ἔσϑ᾽ ὅστις δαιμόνια μὲν νομίζει πράγματ᾽ εἶναι. δαί- " μ εὐ 
Ἁ 5 , Ἂ. 3 ᾽, ο. Ὁ. » ’, μονας δὲ οὐ νομίξει;" “οὐκ ἔστιν." “ὡς ὥνησας, ὅτι 

μόγις ἀπεκρίνω ὑπὸ τουτωνὶ ἀναγκαζόμενος. οὐκοῦν 
δαιμόνια μὲν φῇς μὲ καὶ νομίζειν καὶ διδάσκειν, εἴτ᾽ 

5 Α “, ΄ 2 2 5 ’, ἤ ΄ 

οὖν καινὰ εἴτε παλαιὰ ἀλλ᾽ οὖν δαιμονιὰ γε νομίξω 

κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ ταῦτα καὶ διωμόσω ἐν τῇ 
ἀντιγραφῇ. εἰ δὲ δαιμόνια νομίζω, καὶ δαίμονας δή- 
που πολλὴ ἀνάγκη νομίζειν μέ ἐστιν" οὐχ οὕτως ἔχει; 
ἔχει δή" τίϑημι γάρ σε ὁμολογοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἀπο- 

’ Ἁ Ἁ ’ Ἄν ΙΝ ἕω Ψ, ς 4 

Ὁ κρένει. τοὺς δὲ δαίμονας οὐχὶ ἤτοι [ ϑεούς γε ἡγού- 

μεϑα ἢ ϑεῶν παῖδας; φὴς ἢ οὔ; 'πάνυ γε. “οὐκοῦν 

εἴπερ δαίμονας ἡγοῦμαι, ὡς σὺ φῇς, εἰ μὲν ϑεοῖί 
τινές εἰσιν οἵ δαίμονες, τοῦτ᾽ ὧν εἴη ὃ ἐγώ φημί σε 
αἰνίττεσϑαι καὶ χαριεντίξεσϑαι, ϑεοὺς οὐχ ἡγούμενον 

5. » φάναι ἐμὲ ϑεοὺς αὖ ἡγεῖσϑαι πάλιν, ἐπειδήπερ γε 
Γι ν ἡ φ ὔ » - 

δαίμονας ἡγοῦμαι" εἰ δ᾽ αὖ οἱ δαίμονες ϑεῶν παῖδές 
εἰσιν νόϑοι τινὲς ἢ ἐκ νυμφῶν ἢ ἔκ τινων ἄλλων. 
τ ᾿: Ἁ , ’, Ἅ 9 -"Ἢἢ ἢ 

ὧν δὴ καὶ λέγονται, τίς ἂν ἀνθρωπῶν ϑεῶν μὲν 

παῖδας ἡγοῖτο εἶναι, ϑεοὺς δὲ μή; ὁμοίως γὰρ ἂν 
Ἑ ἄτοπον εἴη, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἵππων μὲν [ παῖδας ἡγοῖτο 

4 ᾿ ,᾽ Ἁ 6 ’ δ ᾿ ἥν 3 

ἢ [καὶ] ὄνων [τοὺς ἡμιόνους], ἵππους δὲ καὶ ὄνους 
“" 5 - 5 Ἅἷ᾽} μὴ ἡγοῖτο εἶναι. ἀλλ᾽, ὦ Μέλητε, οὐκ ἔστιν ὅπως σὺ 

ταῦτα οὐχὶ ἀποπειρώμενος ἡμῶν ἐγράψω [τὴν γραφὴν 
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ταύτην] ἢ ἀπορῶν ὅτι ἐγκαλοῖς ἐμοὶ ἀληϑὲς ἀδίκημα" 
ὅπως δὲ σύ τινὰ πείϑοις ἂν καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντα 

ἀνθρώπων, ὡς οὐ τοῦ αὐτοῦ ἐστιν καὶ δαιμόνια καὶ 
ϑεῖα ἡγεῖσθαι, καὶ αὐ τοῦ αὐτοῦ μήτε δαίμονας μήτε 
ϑεοὺς μήτε ] ἥρωας, οὐδεμία μηχανή ἐστιν.᾽ 98 

ΧΥΙ. ᾿Ζ4λλὰ γάρ, ὠ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὡς μὲν 
ἀν κ 3 3 » ᾿ ι ͵ ΄ 3 »" 
ἐγὼ οὐκ ἀδικῶ κατὰ τὴν Μελήτου γραφην, οὐ πολλῆς 

μοι δοκεῖ εἶναι ἀπολογίας, ἀλλὰ ἱκανὰ καὶ ταῦτα" ὃ 
δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἔλεγον, ὅτι πολλή μοι 
3 ᾽ὔ ’ Ἁ Ἁ ᾽ὔ δι Ὁ , 3 

ἀπέχϑεια γέγονεν καὶ πρὸς πολλούς, εὖ ἴστε οτι ἀλη- 

ϑές ἐστιν. καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ ἐμὲ αἱρήσει, ἐάνπερ 
αἱρῇ, οὐ Μέλητος οὐδὲ [ἥνυτος, ἀλλ᾽ ἡ τῶν πολλῶν 
διαβολή τε καὶ φϑόνος. ἃ δὴ πολλοὺς καὶ ἄλλους 

Α 3 Ἁ “ὕ , 5 Ἁ Α ΓΕ 

καὶ ἀγαϑους ἄνδρας ηρηῖκὲεν, οἶμαν δὲ καὶ αἱρήσειν" 

οὐδὲν} δὲ δεινόν, μὴ ἐν ἐμοὶ στῇς. ἴσως δ᾽ ἂν οὖν Β 
.} 5 5 “-Ό- 

εἴποι τις᾽ εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνει, ὦ Σώκρατες, τοιοῦτον 
2 ΄ 2 ΄ 2 φ ΄ Φν3 
ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύσας. ἐξ οὐ κινδυνεύεις νυνὶ ἀπο- 
ϑανεῖν; ἐγὼ δὲ τούτῳ ἂν δίκαιον λόγον ἀντείποιμι, 
ὅτι οὐ καλῶς λέγεις, ὦ ἄνθρωπε, εἰ οἴει δεῖν κίν- 
δυνον ὑπολογίζεσθαι τοῦ ξῆν ἢ τεϑνάναι ἄνδρα, ὅτου 

᾿ δ 2 ’ 2 2 2 9 2 - 

τι καὶ σμικρὸν Ὀφελὸς ἔστιν, ἀλλ΄ οὐκ ἐκεῖνο μόνον 

σχοπεῖν, ὅταν πράττῃ, πότερα δίκαια ἢ ἄδικα πράττει, 
καὶ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ ἔργα ἢ κακοῦ. φαῦλοι γὰρ ἂν 

- " ’ 5 -" ς ’ ΄’ 9 ΄ τῷ γε σῷ λόγῳ εἶεν τῶν ] ἡμιϑέων ὅσοι ἐν Τροία 
ε “ τ Γ ΕΒ Ἁ [- -" ’ ο’ Ὥ 

τετελευτήχασιν οἵ τε ἄλλον καὶ ὁ τῆς Θέτιδος υἷος, 

ὃς τοσοῦτον τοῦ κινδύνου κατεφρόνησεν παρὰ τὸ 
’ - “ ἰχέ 3 Ἁ Ξ: ς 

αἰσχρόν τι ὑπομεῖναι, ὥστε ἐπειδὴ εἰπὲν ἡ μήτηρ 
Ε] -“ ,’ Ω 3 “ὦν Α 3 

αὐτῷ προϑυμουμένῳ Εκτορα ἀποκτεῖναι, ϑεὸς οὔσα, 
ς 5 Ἔν “ 

οὑτωσί πως. ὡς ἐγὼ οἶμαι: ὦ παῖ, εἰ τιμωρήσεις 
Πατρόκλῳ τῷ ἑταίρῳ τὸν φόνον καὶ Ἕκτορα ἀποκτε- 
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- “τὴν .] “ 5. αὐτὰ ’ ’ 9 

νεῖς, αὑτὸς ἀποϑανεῖ" αὐτίκα γαρ τοι, φησί, μεϑ 

Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος" ὁ δὲ ταῦτα ἀκούσας τοῦ μὲν 
Ὁ ϑανάτου καὶ τοῦ κινδύνου ὠλιγώρησε, πολὺ δὲ | μᾶλ- 

λον δείσας τὸ ζῆν κακὸς ὧν καὶ τοῖς φίλοις μὴ 
τιμωρεῖν, αὐτίκα, φησί, τεϑναίην δίκην ἐπιϑεὶς τῷ 

ἀδικοῦντι, ἵνα μὴ ἐνθάδε μένω καταγέλαστος παρὰ 

νηυσὶ κορωνίσιν ἄχϑος ἀρούρης. μὴ αὐτὸν οἴει φρον- 
, , ᾿ ’ “ . ᾽ ᾽ν «ΝᾺ 

τίσαι ϑανάτου καὶ κινδύνου; οὕτω γὰρ ἔχει, ὦ ἄνδρες 
3 “ "Ὁ , ἃ χὰ δ . ΄ ς ΄ 
᾿4ϑηναῖοι, τῇ ἀληϑείᾳ" οὐ ἄν τις ἑαυτὸν τάξῃ ἡγησά- 

ὠενος βέλτιστον εἶναι ἢ ὑπ᾽ ἄρχοντος ταχϑῇ, ἐνταῦϑα 
δεῖ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, μένοντα κινδυνεύειν, μηδὲν ὑπο- 
λογιξόμενον μήτε ϑάνατον μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ 
αἰσχροῦ. 

ΧΥΙ. ᾿Εγὼ οὖν δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος, ὦ 
Ἑ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, εἰ, ὅτε μέν με ] οὗ ἄρχοντες ἔτατ- 

τον, οὺς ὑμεῖς εἴλεσϑε ἄρχειν μου, καὶ ἐν Ποτιδαίᾳ 
τιῤδρὺ καὶ ἐν ᾿Αμφιπόλει καὶ ἐπὶ 4ηλίῳ, τότε μὲν οὗ ἐκεῖνοι 

ἔταττον ἔμενον ὥσπερ καὶ ἄλλος τις καὶ ἐκινδύνευον 
3 « - Ἁ -" Ἕ ε 2 Ἁ 2 

ἀποθανεῖν, τοῦ δὲ ϑεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγὼ φήϑην 

τε καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῦντά μὲ δεῖν ζῆν καὶ ἐξε- 
Υ 9 Ἁ Α Ἁ » - ἃ 

τάξοντα ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἄλλους, ἐνταῦϑα δὲ φοβη- 

99 ϑεὶς ἢ ϑάνατον ἢ | ἄλλο ὁτιοῦν πρᾶγμα λίποιμι τὴν 
’ Υ κ)} “ Ἁ ς 3 -“" Ὡς 3 Ἵ . 

τάξιν. δεινόν τὰν εἴη, καὶ ὡς ἀληϑῶς τότ᾽ ἄν με 
δικαίως εἰσάγοι τις εἰς δικαστήριον, ὅτι οὐ νομίξω 
ϑεοὺς εἶναι ἀπειϑῶν τῇ μαντείᾳ καὶ δεδιὼς ϑάνατον 
καὶ οἰόμενος σοφὸς εἶναι οὐκ ὦν. τὸ γάρ τοι ϑάνα- 
τον δεδιέναι, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ δοκεῖν 
σοφὸν εἶναν μὴ ὄντα' δοκεῖν γὰρ εἰδέναι ἐστὶν ἃ 

9 53 Ξ Ἁ Ἁ 3 Α Ἁ ’ 3 ς 2 

οὐκ οἶδεν. οἱἷδὲ μὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν ϑάνατον οὐδ 

εἰ τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον ὃν τῶν 
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- ΄᾿ ,Υ̓ “ 

ἀγαϑῶν,. δεδίασι δ᾽ ὡς εὖ εἰδότες, ὅτι μέγιστον τῶν 
-" 3 ἃ - -»Ἢ 3 3 , Ά Α ἰχ4 κακῶν ἐστι. καὶ τοῦτο πῶς οὐκ ἀμαϑία ἐστὶν αὕτη Β 

ἡ ἐπονείδιστος, ἡ τοῦ οἴεσϑαι εἰδέναι ἃ οὐκ οἶδεν; 
ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες, τούτῳ καὶ ἐνταῦϑα ἴσως διαφέρω 
τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰ δή τῷ σοφώτερός του 
φαίην εἶναι, τούτῳ ἄν, ὅτι οὐκ εἰδὼς ἱκανῶς περὶ 

-“"Ἵ͵ο 93 Ω’ Ω’᾽ Ἁ " 3 ᾽ Ἁ Ἁ 

τῶν ἐν Αιδου οὕτω καὶ οἴομαι οὐκ εἰδέναι" τὸ δὲ 

ἀδικεῖν καὶ ἀπειϑεῖν τῷ βελτίονι, καὶ ϑεῷ καὶ ἀν- 
ϑρώπῳ, ὅτι κακὸν καὶ αἰσχρόν ἐστιν οἶδα. πρὸ οὖν 
τῶν κακῶν, ὧν οἶδα ὅτι κακά ἐστιν, ἃ μὴ οἶδα εἰ 
3 Ἁ » ΓΑ 3 ἷν , 3 Ἁ Ἔ 

ἀγαϑὰ ὄντα τυγχάνει οὐδέποτε φοβήσομαν οὐδὲ φεῦ- 
“ 5. ο Ξ » ς τ ἌΠΑΙΣ 2 , 

ξομαι" ὥστε οὐδ᾽ εἴ με νῦν ὑμεῖς ἀφίετε [ ̓ἀνύτῳο 
3 δ 78 κι ᾿ Ἅ Ἁ τὶ Ἃ 2 ὃ - '. ἢ ὃ “- 

ἀπιστήσαντες, ὃς ἔφη ἢ τὴν ἀρχὴν οὐ δεῖν ἐμὲ δεῦρο 
εἰσελθεῖν ἥ. ἐπειδὴ εἰσῆλθον, οὐχ οἱόν τ᾽ εἶναι τὸ 
(ἡ ἀποκτεῖναί με. λέγων πρὸς ὑμᾶς ὡς, εἰ διαφευ- 

,ὕ ΕΝ Ἵι " »-»"Ὕ ρ δ» 9 ’ κι 

ξοίμην, ἤδη ἂν ὑμῶν οἱ υἱεῖς ἐπιτηδεύοντες ἃ Σω- 
κράτης διδάσχει πάντες παντάπασι διαφϑαρήσονται, 
- εἴ μοι πρὸς ταῦτα εἴποιτε᾽ ὦ Σώκρατες, νῦν μὲν 
᾿ἀνύτῳ οὐ πεισόμεϑα, ἀλλ᾽ ἀφίεμέν σε, ἐπὶ τούτῳ 

Ξε -“᾿ ’ 

μέντοι, ἐφ᾽ ὦτε μηκέτι ἐν ταύτῃ τῇ ξητήσει διατρί- 
βειν μηδὲ φιλοσοφεῖν᾽ ἐὰν δὲ ἁλῶς ἔτι τοῦτο πράτ- 
τῶν; ἀποϑανεῖ" εἰ οὖν | με, ὅπερ εἶπον, ἐπὶ τούτοις Ὁ 
9 ’ὕ 9 κ᾿ Ὁ [χ2 2 Ἁ ς - “ 3 

ἀφίοιτε, εἴποιμ᾽ ἂν υμῖν ὁτι ἐγὼ ὑμᾶς, ἄνδρες .4ϑη- 
" 2 ΄ Ἀ Ἁ » ’, Ἁ - 

ναῖοι, ἀσπαΐζομαν μὲν καὶ φιλῶ, πείσομαι δὲ μᾶλλον 
-" -" Ἅ “ὦ ᾿ 

τῷ ϑεῷ ἢ ὑμῖν, καὶ ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ οἷός τὲ 
6), οὐ μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν παρακελευό- 
μενός τε καὶ ἐνδεικνύμενος ὅτῳ ἂν ἀεὶ ἐντυγχάνω 
ὑμῶν, λέγων οἱάπερ εἴωϑα, ὅτι ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, 
᾿4ϑηναῖος ὦν, πόλεως τῆς μεγίστης καὶ εὐδ Ἵ ηναῖος ὦν, ς τῆς μεγίστης καὶ εὐδοκιμωτάτης 
εἷς σοφίαν καὶ ἰσχύν, χρημάτων μὲν οὐκ αἰσχύνει 
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Ε ἐπιμελούμενος, ὅπως δοι ἔσται ὡς πλεῖστα, καὶ ἰ δόξης 
καὶ τιμῆς, φρονήσεως δὲ καὶ ἀληϑείας καὶ τῆς ψυχῆς, 
[χὰ , 2} "] , ὅπως ὡς βελτίστη ἔσται, οὐκ ἐπιμελεῖ οὐδὲ φροντί- 
ξεις; καὶ ἐάν τις ὑμῶν ἀμφισβητῇ καὶ φῇ ἐπιμελεῖς 
σϑαι, οὐκ εὐθὺς ἀφήσω αὐτὸν οὐδ᾽ ἄπειμι, ἀλλ᾽ 
ἐρήσομαι αὐτὸν καὶ ἐξετάσω καὶ ἐλέγξω, καὶ ἐάν μοὲ 

μὴ δοκῇ κεχτῆσϑαι ἀρετήν, φάναι δέ, ὀνειδιῶ, ὅτι 
βοτὰ πλείστου ἄξια περὶ ἐλαχίστου ποιεῖται, τὰ δὲ 

φαυλότερα περὶ πλείονος. ταῦτα καὶ νεωτέρῳ καὶ 
’ , Ω’ Ἵ ᾽ ’ ’ ’ 

πρεσβυτέρῳ; ὅτῳ ἂν ἐντυγχάνω, ποιήσω, καὶ ξένῳ 
καὶ ἀστῷ, μᾶλλον δὲ τοῖς ἀστοῖς, ὅσῳ μου ἐγγυτέρω 
ἐστὲ γένει. ταῦτα γὰρ κελεύει ὁ ϑεός, εὖ ἴστε, καὶ 
ἐγὼ οἴομαι οὐδέν πω ὑμῖν μεῖζον ἀγαϑὸν γενέσϑαι 
ἐν τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ ϑεῷ ὑπηρεσίαν. οὐδὲν 
γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι ἢ πείϑων ὑμῶν 
καὶ νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους μήτε σωμάτων ἐπι- 

Β μελεῖσϑαι μήτε χρημάτων πρότερον μηδὲ [ οὕτω σφό- 
δρα ὡς τῆς ψυχῆς, ὕπως ὡς ἀρίστη ἔσται, λέγων, ὅτι 
οὐκ ἐκ χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρετῆς 

ΤᾺ Ἁ Ἁ ; 3 Ἁ “-“’ 3 ἤ [χ2 

χρήματα καὶ τὰ ἄλλα ἀγαϑα τοῖς ἀνϑρῶώποις ἀπαντὰ 

καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. εἰ μὲν οὖν ταῦτα λέγων δια- 
, Ἁ ’ ξεν Τα». 2 ’ ΡῚ , ’, 

φϑείρω τοὺς νέους, ταῦτ ἂν εἴη βλαβερὰ" εἰ δὲ τίς 

μέ φησιν ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει. πρὸς 
ταῦτα, φαίην ἄν, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, ἢ πείϑεσϑε ᾿Ανύτῳ ἢ 
μή. καὶ ἢ ἀφίετε ἢ μὴ ἀφίετε, ὡς ἐμοῦ οὐκ ἂν ποιή- 

Οσοντος ἄλλα, οὐδ᾽ εἰ μέλλω | πολλάκις τεϑνάναι. 

ΧΥΤΙΠ. Μὴ ϑορυβεῖτε, ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἀλλ᾽ 
3 , ’ Ξ 2 ΄ ΒΕ ἴα ᾿ “ 3... Φ' 
ἐμμείνατέ μοι οἷς ἐδεηϑὴην υμῶν, μὴ ϑορυβεῖν ἐφ 

οἷς ἂν λέγω, ἀλλ᾽ ἀκούειν" καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, 
3 ἤ 9 7 , Ἁ 5 Ψ ΓΡῃ 2 - 

ὀνήσεσϑε ἀκούοντες. μέλλω γὰρ οὖν ἅττα ὑμῖν ἐρεῖν 
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καὶ ἄλλα, ἐφ᾽ οἷς ἴσως βοήσεσϑε' ἀλλὰ μηδαμῶς 
ποιεῖτε τοῦτος εὖ γὰρ ἴστε, ἐὰν ἐμὲ ἀποκτείνητε 

- ἽΨ᾿ Ὁ ΣΌΚΥΝ , 3 5. ἘᾺ , [ 
τοιοῦτον ὄντα, οἷον ἐγὼ λέγω, οὐκ ἐμὲ μείξω βλαψετε 
κ᾿} Θ -" 9 [4 ὲ πὸ ν ἃ Ἁ ᾽ ἃ κ᾿} , Ὑ» 

ἢ ὑμᾶς αὐτοὺς" ἐμὲ μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλαψειὲν οὔτε 

Μέλητος οὔτε Ἄνυτος" οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο" οὐ γὰρ 
οἴομαι [ ϑεμιτὸν εἶναν ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος Ὁ 
βλάπτεσϑαι. ἀποκχτείνειε μέντ᾽ ἂν ἴσως ἢ ἐξελάσειεν ἢ 
ἀτιμώσειεν᾽ ἀλλὰ ταῦτα οὗτος μὲν ἴσως οἴεται καὶ 
"» ͵ ; , τ ΣΤΑΝ ᾽ 3 ᾿ ᾽ . 
ἄλλος τίς που μεγάλα χκακα, ἐγὼ δ᾽ οὐκ οἴομαι, ἀλλὰ 

Ἁ -» Ἂν τὰ τ΄ ᾿ ὡς, Στ 
πολυ μᾶλλον ποιεῖν ἃ οὗτος νυνὶ ποιεῖ, ἄνδρα ἀδίκως 

ἐπιχειρεῖν ἀποκτιννύναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες ᾽4ϑη- 
᾿ς - , ἈΠ ἢ {ἀκ ᾽ ΤῊΝ » ναῖοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, 

Ἃ “ »ν 3 ὥς τις ἂν οἴοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑμῶν, μή τι ἐξαμάρτητε 
περὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ δόσιν ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. 
ἐὰν γὰρ ἐμὲ  ἀποχτείνητε, οὐ ῥαδίως ἄλλον τοιοῦτον Ἐ' 
εὑρήσετε, ἀτεχνῶς, εἰ καὶ γελοιότερον εἰπεῖν, προσκεί- 
μενον τῇ πόλει ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, ὥσπερ ἵππῳ μεγάλῳ 
μὲν χαὶ γενναίῳ, ὑπὸ μεγέϑους δὲ νωϑεστέρῳ καὶ 

’ ὙΠ ἘῸΝ , ΄ Δ ΣΥΣ 
ϑρόμένῳ ἐγείρεσθαι ὑπὸ μυῶπὸος τινος᾽ οἷον δὴ μοὶ 

- Ἁ Ἁ ω Υ͂ ;ὔ -»Ὕ" Π᾿ 

δοκεῖ ὁ ϑεὸς ἐμὲ τῇ πόλει προστεϑεικέναι τοιοῦτόν 

τινα, ὃς ὑμᾶς ἐγείρων καὶ πείϑων καὶ ὀνειδίξων ἕνα 
ἕκαστον ] οὐδὲν παύομαι τὴν ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ 81 
προσχαϑίζων. τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ ῥαδίως ὑμῖν 

3 ΄ 
γενήσεται, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμοὶ πείϑησϑε, φεί- 

ς - " 

σεσϑέ μου" ὑμεῖς δ᾽ ἴσως τάχ᾽ ἂν ἀχϑόμενοι, ὥσπερ 
’ 

οἱ νυσταζοντες ἐγειρόμενοι, κρούσαντες ἄν με, πειϑό- 
΄ , τι , 5 

μενον ᾿ἀνύτῳ, ῥαδίως ἂν ἀποκτείναιτε, εἶτα τὸν λοι- 
πὸν βίον καϑεύδοντες διατελοῖτε ἄν, εἰ μή τινα ἄλλον 
ε΄’, Ἁ ς -" κι ’ ΄ ἰῳ - ἰχ 4 3 

ὁ ϑεὸς ὑμῖν ἐπιπέμψειεν κηδόμενος ὑμῶν. ὅτι ὃ 
κι ΑΨ τ -"ὝἪ - » 

ἐγὼ τυγχάνω ὧν τοιοῦτος, οἷος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ τῇ 
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Β πόλει δεδόσϑαι, ἐνθένδε ἂν ᾿ κατανοήσαιτε' οὐ γὰρ 

ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν μὲν ἐμαυτοῦ ἁπάντων 
2 3 , “- :] ’ 3 ’ 

ἠμεληκέναι καὶ ἀνέχεσϑαι τῶν οἰκείων ἀμελουμένων 
τοσαῦτα ἤδη ἔτη, τὸ δὲ ὑμέτερον πράττειν ἀεί, ἰδίᾳ 
ἑκάστῳ προσιόντα ὥσπερ πατέρα ἢ ἀδελφὸν πρεσβύ- 
τερον, πείϑοντα ἐπιμελεῖσϑαι ἀρετῆς. καὶ εἰ μέν τι 
2 Ἁ ͵ 3 Ἷ, ᾿ Ἁ " 

ἅπο τούτων ἀπέλαυον καὶ μισϑὸν λαμβανῶν ταῦτα 

παρεκελευόμην, εἶχον ἄν τινα λόγον᾽ νῦν δὲ ὁρᾶτε 
᾿ 3 ’ [κὴ ῇ 5 ΄ : 

δὴ καὶ αὐτοί, ὅτι οὗ κατήγορον τάλλα πάντα ἀναι- 

σχύντως οὕτω κατηγοροῦντες τοῦτό γε οὐχ οἷοί τε 
Ο ἐγένοντο ἀπαναισχυντῆσαι | παρασχόμενοι μάρτυρα, 

ς 3 ’ ’ ἽἍ 9 ἤ Α “ι Ἵ) 

ὡς ἐγώ ποτέ τινα ἢ ἐπραξάμην μισϑὸν ἢ ἤτησα. 
ἱκανὸν γάρ, οἶμαι, ἐγὼ παρέχομαι τὸν μάρτυρα, ὡς 
ἀληϑῆ λέγω, τὴν πενίαν. 

5 
ΧΙΧ. Ἴσως ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι 

δὴ ἐγὼ ἰδίᾳ μὲν ταῦτα ξυμβουλεύω περιιὼν καὶ πολυ- 
) ““ " Ἁ 9 -“Ἤ 3 ͵ὔ ᾽ Α 

πραγμονῶ, δημοσίᾳ δὲ οὐ τολμῶ ἀναβαίνων εἰς τὸ 

πλῆϑος τὸ ὑμέτερον ξυμβουλεύειν τῇ πόλει. τούτου 
δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολλα- 

Ὁ χοῦ λέγοντος, ὅτι μοι ϑεῖόν τι | καὶ δαιμόνιον γέγνε- 
΄ κι ) ᾿Ὶ 9 -»"Σ" “»"Ὕ᾽ ᾿Ὶ -»"“Ὕ7 ’ 

ται [φωνὴ]; ὁ δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωμῳδῶν Μέ- 

λητος ἐγράψατο" ἐμοὶ δὲ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐκ παιδὸς ἀρξά- 
μενον φωνή τις γιγνομένη, ἣ ὅταν γένηται, ἀεὶ 
ἀποτρέπει μὲ τοῦτο ὃ ἂν μέλλω πράττειν, προτρέπει 
δὲ οὔποτε᾽ τοῦτ᾽ ἔστιν ὅ μοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ 
πράττειν. καὶ παγκάλως γέ μοι δοκεῖ ἐναντιοῦσϑαι" 

5 , 5 “-“ : εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, εἰ ἐγὼ πάλαι ἔπε- 
χείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἂν 

Ε ἀπολώλη καὶ οὔτ᾽ ἂν ὑμᾶς  ὠφελήκη οὐδὲν οὔτ᾽ ἂν 
ἐμαυτόν. καί μοι μὴ ἄχϑεσϑε λέγοντι τἀληϑῆ᾽ οὐ 
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γὰρ ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων σωϑήσεται οὔτε ὑμῖν οὔτε 
ἄλλῳ πλήϑει οὐδενὶ γνησίως ἐναντιούμενος καὶ δια- 
κωλύων πολλὰ ἄδικα καὶ παράνομα ἐν τῇ πόλει γί- 
γνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖόν ἐστι τὸν τῷ ὄντι μαχού- 832 
μενον ὑπὲρ τοῦ δικαίου, καὶ εἰ μέλλει ὀλίγον χρόνον 
σωϑήσεσϑαι, ἰδιωτεύειν ἀλλὰ μὴ δημοσιεύειν. 

ΧΧ, Μεγάλα δ᾽ ἔγωγε ὑμῖν τεκμήρια παρέξομαι 
τούτων, οὐ λόγους, ἀλλ᾽ ὃ ὑμεῖς τιμᾶτε, ἔργα. ἀκού- 
δατε δή μου τὰ ἐμοὶ ξυμβεβηκότα, ἵνα εἰδῆτε, ὅτι 
οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ ὑπεικάϑοιμι παρὰ τὸ δίκαιον δείσας ϑά- 
νατον, μὴ ὑπείκων δὲ ἅμ᾽ ἂν καὶ ἀπολοίμην. ἐρῶ 
δὲ ὑμῖν φορτικὰ μὲν καὶ δικανικά, ἀληϑὴ δέ. ἐγὼ 
γάρ, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, ἄλλην μὲν ἀρχὴν | οὐδεμίαν πώ-Β 
ποτε ἦρξα ἐν τῇ πόλει, ἐβούλευσα δέ: καὶ ἔτυχεν 
ἡμῶν ἡ φυλὴ ᾿Δντιοχὶς πρυτανεύουσα, ὅτε ὑμεῖς τοὺς 
δέκα στρατηγοὺς τοὺς οὐκ ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς 
ναυμαχίας ἐβούλεσϑε ἁϑρόους κρίνειν, παρανόμως, 
ὡς ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξε. τότ᾽ ἐγὼ 
ὄνος τῶν πρυτάνεων ἠναντιώϑην ὑμῖν μηδὲν ποιεῖν 
παρὰ τοὺς νόμους καὶ ἐναντία ἐψηφισάμην᾽ καὶ ἕτοί- 

μῶν ὄντων ἐνδεικνύναι μὲ καὶ ἀπάγειν τῶν ῥητόρων, 
καὶ ὑμῶν κελευόντων καὶ βοώντων, μετὰ τοῦ νόμου 
καὶ τοῦ ᾿ δικαίου ὥμην μᾶλλόν μὲ δεῖν διακινδυνεύειν Ο 
ἢ μεϑ'᾽ ὑμῶν γενέσϑαι μὴ δίκαια βουλευομένων, φο- 
βηϑέντα δεσμὸν ἢ ϑάνατον. καὶ ταῦτα μὲν ἦν ἔτι 
δημοκρατουμένης τῆς πόλεως" ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία 
ἐγένετο, οἵ τριάκοντα αὖ μεταπεμψάμενοί μὲ πέμπτον 
αὐτὸν εἰς τὴν ϑόλον προσέταξαν ἀγαγεῖν ἐκ Σαλα- 
μῖνος Δέοντα τὸν Σαλαμίνιον, ἵνα ἀποθάνοι" οἷα δὴ 
καὶ ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ προσέταττον, βου- 

ῬΙΑΤΙΟΙ ά 
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λόμενοι ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν" τότε μέντοι 
Ὁ ἐγὼ οὐ ] λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ αὖ ἐνεδειξάμην, ὅτι ἐμοὶ 
ϑανάτου μὲν μέλει, εἰ μὴ ἀγροικότερον ἦν εἰπεῖν, 
οὐδ᾽ ὁτιοῦν, τοῦ δὲ μηδὲν ἄδικον μηδ᾽ ἀνόσιον ἐργά- 
ξεσϑαι, τούτου δὲ τὸ πᾶν μέλει. ἐμὲ γὰρ ἐκείνη ἡ 
ἀρχὴ οὐκ ἐξέπληξεν οὕτως ἰσχυρὰ οὖσα, ὥστε ἄδικόν 
τι ἐργάσασϑαι, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐκ τῆς ϑόλου ἐξήλθομεν, 
οὗ μὲν τέτταρες ᾧὥχοντο εἰς Σαλαμῖνα καὶ ἤγαγον 
Μέοντα, ἐγὼ δὲ ὠχόμην ἀπιὼν οἴκαδε. καὶ ἴσως ἂν 
διὰ ταῦτα ἀπέϑανον, εἰ μὴ ἡ ἀρχὴ διὰ ταχέων κατε- 

Ε' λύϑη" καὶ τούτων | ὑμῖν ἔσονται πολλοὶ μάρτυρες. 
ΧΧΙ. ἶάρ᾽ οὖν ἄν μὲ οἴεσϑε τοσάδε ἔτη διαγε- 

νέσϑαι, εἰ ἔπραττον τὰ δημόσια, καὶ πράττων ἀξίως 
ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ ἐβοήϑουν τοῖς δικαίοις καί, ὥσπερ 
χρή, τοῦτο περὶ πλείστου ἐποιούμην; πολλοῦ γε δεῖ, 
ὦ ἄνδρες ᾿άϑηναῖοι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλος ἀνθρώπων 

88 οὐδείς. [ ἀλλ᾽ ἐγὼ διὰ παντὸς τοῦ βίου δημοσίᾳ τε, 
εἴ πού τι ἔπραξα, τοιοῦτος φανοῦμαι, καὶ ἰδίᾳ ὁ 
αὐτὸς οὗτος, οὐδενὶ πώποτε ξυγχωρήσας οὐδὲν παρὰ 
τὸ δίκαιον οὔτε ἄλλῳ οὔτε τούτων οὐδενί, οὺς οἱ 
διαβάλλοντες ἐμέ φασιν ἐμοὺς μαϑητὰς εἶναι. ἐγὼ 
δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην" εἰ δέ 
τίς μου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος ἐπιϑυμεῖ 
ἀκούειν, εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ πώ- 

Βποτε ἐφθόνησα, οὐδὲ χρήματα μὲν | λαμβάνων διαλέ- 
γομαι, μὴ λαμβάνων δὲ οὔ, ἀλλ᾽ ὁμοίως καὶ πλουσίῳ 
καὶ πένητι παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾶν, καὶ ἐάν τις βού- 
ληται ἀποκρινόμενος ἀκούειν ὧν ἂν λέγω. καὶ τού- 
τῶν ἐγὼ εἴτε τις χρηστὸς γίγνεται εἶτε μή, οὐκ ἂν 
δικαίως τὴν αἰτέαν ὑπέχοιμι, ὧν μήτε ὑπεσχόμην 
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μηδενὲὴ μηδὲν πώποτε μάϑημα μήτε ἐδίδαξα" εἰ δέ 
τίς φησι παρ᾽ ἐμοῦ πώποτέ τι μαϑεῖν ἢ ἀκοῦσαι ἰδίᾳ 
"“" Ἁ ΒΩ ῇ δὰ ο 3 3 -»" 

ὅτε μὴ καὶ οὗ ἄλλοι πάντες, εὖ ἴστε, ὃτι οὐκ ἀληϑή 

λέγει. 

ΧΧΙΙ. ᾿᾽Ζ4λλὰ διὰ τέ δή ποτε μετ᾽ ἐμοῦ χαίρουσί 
τινὲς πολὺν χρόνον | διατρίβοντες; ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες Ο 
᾽ ῃ -» ΠΑ͂ΣΙ ᾿ 54. 7 ὅδ ΝΟ 5 “ 
Αϑηναῖοι" πᾶσαν υμῖν τὴν ἀληϑειαν ἐγὼ εἶπον. οτι 

ἀκούοντες χαίρουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οἰομένοις μὲν 

εἶναι σοφοῖς, οὖσι δ᾽ οὔ" ἔστι γὰρ οὐκ ἀηδές. ἐμοὶ 
ὃὲ τοῦτο, ὡς ἐγώ φημι, προστέτακται ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 
πράττειν καὶ ἐκ μαντείων καὶ ἐξ ἐνυπνίων καὶ παντὶ 

΄ ΡῈ ἢ , “τ Ἃ ἄλλ 9: ὔ ω 3 9 ΄ τρόπῳ, ᾧπέρ τίς ποτε καὶ ἄλλη ϑεία μοῖρα ἀνθρώπῳ 
καὶ ὁτιοῦν προσέταξε πράττειν. ταῦτα, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, 

Δ. τῶ ὦ ἃ 3. ἢ δ ΝΣ »" 
καὶ ἀληϑὴ ἐστιν καὶ εὐέλεγκτα. εἰ γὰρ δὴ ἔγωγξ τῶν 

, Ἁ Ἃ , Ν Ἁ ’ “- 

νέων τοὺς μὲν διαφϑείρω, ] τοὺς δὲ διέφϑαρκα, χρῆν Ὁ 

δήπου, εἴτε τινὲς αὐτῶν πρεσβύτεροι γενόμενοι ἔγνω- 
σαν, ὅτι νέοις οὐσιν αὐτοῖς ἐγὼ κακὸν πώποτέ τι 

ξυνεβούλευσα, νυνὶ αὐτοὺς ἀναβαίνοντας ἐμοῦ κατη- 
γορεῖν καὶ τιμωρεῖσθαι" εἰ δὲ μὴ αὐτοὶ ἤϑελον, τῶν 
οἰκείων τινὰς τῶν ἐκείνων, πατέρας καὶ ἀδελφοὺς καὶ 
ἄλλους τοὺς προσήκοντας, εἴπερ ὑπ᾽ ἐμοῦ τι κακὸν 
ἐπεπόνϑεσαν αὐτῶν οἷ οἰκεῖοι, νῦν μεμνῆσϑαι [καὶ 

τιμωρεῖσθαι]. πάντως δὲ πάρεισιν αὐτῶν πολλοὶ ἐν- 
ταυϑοῖ, οὗς ἐγὼ ὁρῶ, πρῶτον μὲν Κρίτων | οὑτοσί, Εὶ 
ἐμὸς ἡλικιώτης καὶ δημότης, Κριτοβούλου τοῦδε πατήρ, 
ἔπειτα “υσανίας ὃ Σφήττιος, Αἰσχίνου τοῦδε πατήρ, 

ἔτι ᾿δντιρῶν ὁ Κηφισιεὺς οὑτοσί, ᾿Επιγένους πατήρ, 
' ω ξ » 
ἄλλοι τοίνυν οὗτοι, ὧν οἵ ἀδελφοὶ ἐν ταύτῃ τῇ δια- 
τριβῇ γεγόνασιν, Νικόστρατος ὁ Θεοζξοτίδου, ἀδελφὸς 
Θεοδότου --- καὶ ὁ μὲν Θεόδοτος τετελεύτηκεν, ὥστε 

Δ Ἔ 
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οὐκ ἄν ἐκεῖνός γε αὐτοῦ καταδεηϑείη ---, καὶ Πάραλος 
ὅδε ὁ ΖΔημοδόκου, οὗ ἦν Θεάγης ἀδελφός" ὅδε δὲ 

84 [᾿4δείμαντος ὁ ᾿“ρίστωνος, οὗ ἀδελφὸς οὑτοσὶ Πλά- 
τῶν, καὶ Αἰαντόδωρος, οὗ ᾿Ζπολλόδωρος ὅδε ἀδελφός. 
καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐγὼ ἔχω ὑμῖν εἰπεῖν, ὧν τινα 
ἐχρὴν μάλιστα μὲν ἐν τῷ ἕαυτοῦ λόγῳ παρασχέσϑαι 
Μέλητον μάρτυρα᾽ εἰ δὲ τότε ἐπελάϑετο, νῦν παρα- 
σχέσϑω., ἐγὼ παραχωρῶ, καὶ λεγέτω, εἴ τι ἔχει τοι- 
οὔτον. ἀλλὰ τούτου πᾶν τοὐναντίον εὑρήσετε, ὦ 
ἄνδρες, πάντας ἐμοὶ βοηϑεῖν ἑτοίμους τῷ διαφϑεί- 
ροντι, τῷ κακὰ ἐργαζομένῳ τοὺς οἰκείους αὐτῶν, ὥς 

Βφασι Μέλητος καὶ [[Ἄνυτος. αὐτοὶ μὲν γὰρ οἵ διε- 
φϑαρμένοι τάχ᾽ ἂν λόγον ἔχοιεν βοηϑοῦντες" οἵ δὲ 
ἀδιάφϑαρτοι, πρεσβύτεροι ἤδη ἄνδρες, οἵ τούτων 
προσήκοντες, τίνα ἄλλον ἔχουσι λόγον βοηϑοῦντες 
ἐμοὶ ἀλλ᾽ ἢ τὸν ὀρϑόν τε καὶ δίκαιον, ὅτι ξυνίσασι 
Μελήτῳ μὲν ψευδομένῳ, ἐμοὶ δὲ ἀληϑεύοντι; 

ΧΧΠΙ. Εἶεν δή, ὦ ἄνδρες" ἃ μὲν ἐγὼ ἔχοιμ᾽ 

ὧν ἀπολογεῖσϑαι, σχεδόν ἐστι ταῦτα καὶ ἄλλα ἴσως 
Οτοιαῦτα. τάχα δ᾽ ἄν τις ὑμῶν ἀγανακτήσειεν | ἀνα- 
μνησϑεὶς ἑαυτοῦ, εἰ ὁ μὲν καὶ ἐλάττω τουτουὶ τοῦ 
ἀγῶνος ἀγῶνα ἀγωνιξόμενος ἐδεήϑη τε καὶ ἱκέτευσε 
τοὺς δικαστὰς μετὰ πολλῶν δακρύων, παιδία τε αὑτοῦ 
ἀναβιβασάμενος, ἵνα ὅτι μάλιστα ἐλεηϑείη, καὶ ἄλλους 
τῶν οἰκείων καὶ φίλων πολλούς, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄρα 
τούτων ποιήσω, καὶ ταῦτα κινδυνεύων, ὡς ἂν δόξαιμι, 
τὸν ἔσχατον κίνδυνον. τάχ᾽ οὖν τις ταῦτα ἐννοήσας 
αὐθαδέστερον ἂν πρός μὲ σχοίη, καὶ ὀργισϑεὶς αὐτοῖς 
τούτοις ϑεῖτο ἂν μετ᾽ ὀργῆς τὴν ψῆφον. εἰ δή τις 

Ὁ ὑμῶν οὕτως ἔχει, --- [ἰ οὐκ ἀξιῶ μὲν γὰρ ἔγωγε --- εἰ 
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δ᾽ οὖν, ἐπιεικῆ ἄν μοι δοκῶ πρὸς τοῦτον λέγειν λέγων, 
ὅτι ἐμοί, ὦ ἄριστε, εἰσὶν μέν πού τινὲς καὶ οἰκεῖοι" 

καὶ γὰρ τοῦτο αὐτὸ τὸ τοῦ Ὁμήρου, οὐδ᾽ ἐγὼ ἀπὸ 
δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης πέφυκα, ἀλλ᾽’ ἐξ ἀνθρώπων, 
ὥστε καὶ οἰκεῖοί μοί εἰσι καὶ υἱεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿49η- 
ναῖοι, τρεῖς, εἷς μὲν μειράκιον ἤδη, δύο δὲ παιδία" 
ἀλλ᾽ ὅμως οὐδένα αὐτῶν δεῦρο ἀναβιβασάμενος δεή- 
σομαι ὑμῶν ἀποψηφίσασϑαι. τί δὴ οὖν οὐδὲν τού- 
τῶν ποιήσω; οὐκ αὐϑθϑαδιξόμενος, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, οὐδ᾽ 
᾿ ὑμᾶς ἀτιμάξων, ἀλλ᾽ εἰ μὲν θαρραλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς Ε 
ϑάνατον ἢ μή, ἄλλος λόγος, πρὸς δ᾽ οὖν δόξαν καὶ 
ἐμοὺ καὶ ὑμῖν καὶ ὅλῃ τῇ πόλει οὔ μοι δοκεῖ καλὸν 
εἶναι ἐμὲ τούτων οὐδὲν ποιεῖν καὶ τηλικόνδε ὄντα καὶ 
τοῦτο τοὔνομα ἔχοντα, εἴτ᾽ οὖν ἀληϑὲς εἴτ᾽ οὖν ψεῦδοο᾽ 
ἀλλ᾽ οὖν δεδογμένον γέ ἐστι τὸ Σωκχράτη διαφέρειν τινὶ 
τῶν } πολλῶν ἀνθρώπων. εἰ οὖν ὑμῶν οἱ δοκοῦντες 35 
διαφέρειν εἴτε σοφίᾳ εἴτε ἀνδρείᾳ εἴτε ἄλλῃ ἡτινιοῦν 
ἀρετῇ τοιοῦτοι ἔσονται, αἰσχρὸν ἂν εἴη" οἵουσπερ ἐγὼ 
πολλάκις ἑώρακά τινας, ὅταν κρίνωνται, δοκοῦντας μέν 
τι εἶναι, ϑαυμάσια δὲ ἐργαξομένους, ὡς δεινόν τι 

οἰομένους πείσεσϑαι, εἰ ἀποθανοῦνται, ὥσπερ ἀϑανά- 
τῶν ἐσομένων, ἂν ὑμεῖς αὐτοὺς μὴ ἀποκτείνητε οὗ 
ἐμοὶ δοκοῦσιν αἰσχύνην τῇ πόλει περιάπτειν, ὥστ᾽ ἄν 
τινα καὶ τῶν ξένων ὑπολαβεῖν, ὅτι οἱ διαφέροντες 
᾿4ϑηναίων εἰς ἀρετήν, [ οὺς αὐτοὶ ἑαυτῶν ἔν τε ταῖς Β 

ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς προκρίνουσιν, οὗτοι 
γυναικῶν οὐδὲν διαφέρουσι. ταῦτα γάρ, ὦ ἄνδρες 
᾿4ϑηναῖοι, οὔτε ἡμᾶς χρὴ ποιεῖν τοὺς δοκοῦντας καὶ 
ὁτιοῦν εἶναι, οὔτ᾽, ἂν ἡμεῖς ποιῶμεν, ὑμᾶς ἐπιτρέ- 
πειν, ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ ἐνδείκνυσϑαι, ὅτι πολὺ μᾶλλον 
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καταψηφιεῖσϑε τοῦ τὰ ἐλεεινὰ ταῦτα δράματα εἰσά- 
γοντος καὶ καταγέλαστον τὴν πόλιν ποιοῦντος ἢ τοῦ 
ἡσυχίαν ἄγοντος. 

ΧΧΙ͂,. Χωρὶς δὲ τῆς δόξης, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ δί- 
Οχκαιόν μοι δοκεῖ εἶναι δεῖσθαι τοῦ | δικαστοῦ οὐδὲ 
δεόμενον ἀποφεύγειν, ἀλλὰ διδάσκειν καὶ πείϑειν. οὐ φεύγειν. 
γὰρ ἐπὶ τούτῳ κάϑηται ὃ δικαστής, ἐπὶ τῷ καταχαρί- 
ξεσϑαι τὰ δίκαια, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κρίνειν ταῦτα" καὶ 
2 ’ 9 ᾿Ξ τ “1 - 4 Σ νοὺ 9 ΕἾ 

ὀὁμώμοκεν οὐ χαριεῖσθϑαν οἷς ἂν δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ 

δικάσειν κατὰ τοὺς νόμους. οὔκουν χρὴ οὔτε ἡμᾶς 
ἐθίζειν ὑμᾶς ἐπιορκεῖν οὔϑ᾽ ὑμᾶς ἐϑίξεσθαι" οὐδέτε- 

-» 7 ἘΞ 35 - 

ροι γὰρ ἂν ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ οὖν ἀξιοῦτέ με, οὖ 
᾿, 3 - -» - Ἁ ς -» Ἕ 

ἄνδρες “4ϑηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν πρὸς ὑμᾶς πράττειν, 

ἃ μήτε ἡγοῦμαι καλὰ εἶναι μήτε δίκαια μήτε ὅσια, 
Ὀ ἄλλως τε μέντοι νὴ Δία [πάντως] καὶ ἀσεβείας φεύ- 
γοντὰ ὑπὸ Μελήτου τουτουΐ. σαφῶς γὰρ ἄν, εἰ πεί- 
ϑοιμι ὑμᾶς καὶ τῷ δεῖσϑαν βιαξοίμην ὀμωμοκότας 

Ἁ Ἥ 4 Α δ ἢ -“ 5 ; 

ϑεοὺς ἂν διδασκοιμι μὴ ἡγεῖσθαι υμᾶς εἶναι, καὶ 
- ᾽ κ}} “ 

ἀτεχνῶς ἀπολογούμενος κατηγοροίην ἂν ἐμαυτοῦ, ὡς 
ϑεοὺς οὐ νομίζω. ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν" νο- 

᾽ὕ ΄ 8 “4 3 ἫΝ ἰν Ε] Ἁ -»ὝὟ »Ὕ 

ὠΐζω τὸ γάρ, ὦ ἄνδρες “4ϑηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν ἐμῶν 

κατηγόρων, καὶ ὑμῖν ἐπιτρέπω καὶ τῷ ϑεῷ κρῖναι 
περὶ ἐμοῦ ὅπῃ μέλλει ἐμοί τε ἄριστα εἶναι καὶ ὑμῖν. 

[Ὁ ΧΧΥ͂. | Τὸ μὲν μὴ ἀγανακτεῖν, ὦ ἄνδρες ᾽4ϑη- 

80 ναῖοι, ἐπὶ τούτῳ τῷ γεγονότι, ὅτι μου ] κατεψηφίσασϑε, 
ἄλλα τέ μοι πολλὰ ξυμβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν 
μον γέγονεν τὸ γεγονὸς τοῦτο, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 
ϑαυμάξω ἑκατέρων τῶν ψήφων τὸν γεγονότα ἀριϑμόν. 

3 Ἁ ἌΝ" ἢ “7 [χ2 2 3 ’ ᾿ 3 Ἁ 

οὐ γὰρ ῴομὴην ἔγωγε οὐτῶ παρ᾽ ὀλίγον ἔσεσϑαι, ἀλλα 
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παρὰ πολύ" νῦν δέ, ὡς ἔοικεν, εἰ τριάκοντα μόναι 
’, -" “ 3 4 Ω ; Ἁ 

μετέπεσον τῶν ψήφων, ἀποπεφεύγη ἂν. ἥελητον μὲν 
3 " "Ὁ 

οὖν, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, καὶ νῦν ἀποπέφευγα, καὶ οὐ μό- 
2 ’ 2 Χ } ἊΝ ἴω “ἢ Ω 

νον ἀποπέφευγα, ἀλλὰ παντὶ δῆλον τοῦτό γε. ὁτι, εἶ 

μὴ ἀνέβη ᾿ἄνυτος καὶ “ύκων κατηγορήσοντες ἐμοῦ, 
κ᾿ 4 ΄ ΄ 3 ᾿ Α ’ 

καν ὦφλε χιλίας ] δραχμας, οὐ μεταλαβὼν τὸ πέμπτον Β 

μέρος τῶν ψήφων. 
“"᾿ ᾿ 

ΧΧΥῚΙ. Τιμᾶται δ᾽ οὖν μοι ὃ ἀνὴρ ϑανάτου. 
πον Χ ᾿ , δ των 3 ’ 5. εἶεν" ἐγὼ δὲ δὴ τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι, ὦ ἄνδρες 

39. βροος αὶ δὴλ [νὴ - ἰξί ᾿ , 5: " ὔ χξ ΄ 
ηναῖοι; ἢ δῆλον ὅτι τῆς ἀξίας; τί οὖν; τί ἄξιός 

-“ μι] 3 » [χ 4 ᾿: “- , 3 

εἶμι παϑεῖν ἢ ἀποτῖσαι, ὅτι μαϑὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ 
ἡσυχίαν γον, αλλ ἀμελήσας ὠνπερ οἱ πολλοί, χρη- 

ματισμοῦ τε καὶ οἰκονομίας καὶ στρατηγιῶν καὶ δη- 

“ηγοριῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀρχῶν καὶ ξυνωμοσιῶν καὶ 
στάσεων τῶν ἐν τῇ πόλει γιγνομένων, ἡγησάμενος 
ἐμαυτὸν τῷ ὄντι ἐπιεικέστερον εἶναι ἢ ὥστε εἰς ταῦτ᾽ 
᾿ ἐόντα σῴξεσϑαι, ἐνταῦϑα μὲν οὐκ ἦα, οἵ ἐλθὼν μήτε 
ὑμῖν μήτε ἐμαυτῷ ἔμελλον μηδὲν ὄφελος εἶναι, ἐπὶ 
δὲ τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργετεῖν τὴν μεγίστην εὐερ- 
γεσίαν, ὡς ἐγώ φημι, ἐνταῦϑα ἥα, ἐπιχειρῶν ἕκαστον 

ὑμῶν πείϑειν μὴ πρότερον μήτε τῶν ἑαυτοῦ μηδενὸς 
ἐπιμελεῖσϑαι, πρὶν ἑαυτοῦ ἐπιμεληϑείη. ὅπως ὡς βέλ- 
τιστος καὶ φρονιμώτατος ἔσοιτο, μήτε τῶν τῆς πόλεως, 
πρὶν αὐτῆς τῆς πόλεως, τῶν τε ἄλλων οὕτω κατὰ 

» 5 τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιμελεῖσϑαι" τί οὖν εἶμι ἄξιος 
παϑεῖν 1 τοιοῦτος ὦν; ἀγαϑόν τι, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, Ὁ 

ν ᾿ γω -.- 9 , - " ᾿ 
εἰ δεῖ γεὲ κατὰ τὴν ἀξίαν τῇ ἀληϑείᾳ τιμάσϑαι" καὶ 

-Ὁ ’ 3 Ν - “ } 

ταῦτά γε ἀγαϑὸν τοιοῦτον, ὃτι ἂν πρέποι ἐμοί. τί 
3 

οὖν πρέπει ἀνδοὶ πένητι εὐεργέτῃ, δεομένῳ ἄγειν 
σχολὴν ἐπὶ τῇ ὑμετέρᾳ παρακελεύσει; οὐκ ἔσϑ'᾽ ὅτι 
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"νὝ μᾶλλον, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, πρέπει οὕτως, ὡς τὸν 
τοιοῦτον ἄνδρα ἐν πρυτανείῳ σιτεῖσϑαι, πολύ γε μᾶλ- 

λον ἢ εἴ τις ὑμῶν ἵππῳ ἢ ξυνωρίδι ἢ ξεύγει νενί- 
κηκεν Ὀλυμπίασιν. ὁ μὲν γὰρ ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας 

Ε δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ εἶναι" καὶ ὃ ] μὲν τροφῆς οὐδὲν 
δεῖται, ἐγὼ δὲ δέομαι. εἰ οὖν δεῖ μὲ κατὰ τὸ δίκαιον 

β81τῆς ἀξίας τιμᾶσϑαι, τούτου | τιμῶμαι, ἐν πρυτανείω 
σιτήσεως. 

ΧΧΥΤΙ. Ἴσως οὖν ὑμῖν καὶ ταυτὶ λέγων παρα- 
’ - ,’ [χ -» , Ὁ 

πλησίως δοκῶ λέγειν ὥσπερ περὶ τοῦ οἴκτου καὶ τῆς 
ἀντιβολήσεως, ἀπαυϑαδιξόμενος" τὸ δὲ οὐκ ἔστιν, ὦ 
᾿4ϑηναῖοι, τοιοῦτον, ἀλλὰ τοιόνδε μᾶλλον. πέπεισμαι 

ἌΣ χα 5 ’ 3 » 3 ’ 3 ΡΨ ΑΒΕ ε, 
ἐγὼ ἑἕκῶν εἶναι μηδένα ἀδικεῖν ἀνθρώπων, ἄλλα υμᾶς 

τοῦτο οὐ πείϑω᾽ ὀλίγον γὰρ χρόνον ἀλλήλοις διει- 
λέγμεϑα" ἐπεί, ὡς ἐγῴμαι, εἰ ἦν ὑμῖν νόμος, ὥσπερ 

Β καὶ ἄλλοις ἀνθρώποις, περὶ ϑανάτου μὴ μίαν | ἡμέραν 
μόνον κρίνειν, ἀλλὰ πολλάς, ἐπείσϑητε ἄν" νῦν δ᾽ 

3 δ 3η», ἤ Ἁ 3 
οὐ ῥάδιον ἔν χρόνῷ ὀλίγῳ μεγάλας διαβολὰς απο- 

ΙΖ Ἁ 3 . »" 

λύεσϑαι. πεπεισμένος δὴ ἐγὼ μηδένα ἀδικεῖν πολλοῦ 

δέω ἐμαυτόν γε ἀδικήσειν καὶ κατ᾽ ἐμαυτοῦ ἐρεῖν 
3.. ιν ᾿» ΄ Αἰ Σ τον ἂν , ὟΝ 

αὐτός, ὡς ἄξιός εἰμί του κακοῦ καὶ τιμήσεσϑαι τοι- 
- ’ Ξ5 - τ 

οὕτου τινὸς ἐμαυτῷ. τί δείσας; ἡ μὴ πάϑω τοῦτο, οὐ 
Μέλ [ - ΝὋ 2 ἰδέ δ... νυ. ϑὰὺ 

ητός μοι τιμᾶται, ὃ φημι οὐκ εἰδέναι οὔτ᾽ εἰ ἀγαϑὸν 
᾿ ἐπα 56) ΄ 2 2 Ἁ ’ ν δ τ ὯΦ͵ “5. ς2 

οὔτ᾽ εἰ κακὸν ἔστιν; ἀντὶ τουτου δὴ ἕλωμαι ὧν εὖ οἱδ 

ὅτι κακῶν ὄντων. τοῦ τιμησάμενος; πότερον δεσμοῦ; 
Ὁ χαὶ τί} μὲ δεῖ ξὴῆν ἐν δεσμωτηρίῳ, δουλεύοντα τῇ 

ΠῚ , 2 » τς λν  χδν ᾽ . ; 
ἀεὶ καϑισταμένῃ ἀρχῇ: τοῖς ἕνδεκα; ἀλλὰ χρημάτων, 

καὶ δεδέσθαι, ἕως ἂν ἐκτίσω; ἀλλὰ ταὐτόν μοί ἐστιν, 
ὅπερ νῦν δὴ ἔλεγον" οὐ γὰρ ἔστι μοι χρήματα, ὁὃπό- 
ϑὲν ἐχτίσω. ἀλλὰ δὴ φυγῆς τιμήσωμαι; ἴσως γὰρ ἄν 
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μον τούτου τιμήσαιτε. πολλὴ μέντ᾽ ἄν μὲ φιλοψυχία 
ἔχοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός εἰμι, ὥστε μὴ δύνασϑαι 
λογίξεσϑαι, ὅτι ὑμεῖς μὲν ὄντες πολῖταί μου οὐχ οἱοί 

»" Ἁ Ἁ 

τε ἐγένεσθε ἐνεγκεῖν τὰς ἐμὰς διατριβὰς | καὶ τοὺ Ὁ 
λόγους, ἀλλ᾽ ὑμῖν βαρύτεραι γεγόνασιν καὶ ἐπιφϑονώ- 
τεραι, ὥστε ξητεῖτε αὐτῶν νυνὶ ἀπαλλαγῆναι. ἄλλοι 
δὲ ἄρα αὐτὰς οἴσουσι ῥαδίως; πολλοῦ γε δεῖ, ὦ ᾿48ϑη- 

τὰ Χ ΕΣ ᾿ ν Ζ ᾽» 2 ΄ 
ναῖοι. καλὸς οὖν ἂν μοι ὁ βίος εἴη ἐξελθόντι τηλι- 

- 3 ’ Ἅ 5 Ἵ , 3 ’ 

κῷῶδε ἀνθρώπῳ ἄλλην ἐξ ἄλλης πόλεως ἀμειβομένῳ 
᾿ ἐξ λ , ξῇ φ 3 δ᾽ [χὰ ἰχ 4, ἔλθω 

καὶ ἐξελαυνομένῳ ζῆν. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι, ὅποι ἂν ἔλθω, 
»-"Ὕἢ 3 [5 , ῇ 

λέγοντος ἐμοῦ ἀκχροάσονται οἵ νέοι ὥσπερ ἐνθάδε" 
Ἃ Α ΄ 32 ’ ξ 3. 3 3 ἐς 

κἂν μὲν τούτους ἀπελαύνω, οὗτοι ἐμὲ αὐτοὶ ἐξελῶσι, 

πείϑοντες τοὺς πρεσβυτέρους" ἐὰν δὲ ] μὴ ἀπελαύνω., Ἐ 

οὗ τούτων πατέρες τε καὶ οἰκεῖοι δι’ αὐτοὺς τούτους. 

ΧΧΥΤΠΙΙ. Ἴσως οὖν ἄν τις εἴποι" σιγῶν δὲ καὶ 

ἡσυχίαν ἄγων, ὦ Σώκρατες, οὐχ οἷός τ᾽ ἔσει ἡμῖν 
ἐξελθὼν ξῆν; τουτὶ δή ἐστι πάντων χαλεπώτατον 
πεῖσαί τινας ὑμῶν. ἐάντε γὰρ λέγω, ὅτι τῷ ϑεῷ 
ἀπειϑεῖν τοῦτ᾽ ἔστιν καὶ διὰ τοῦτο ἀδύνατον ἡσυχίαν 
» ᾽ , ’ὔ - ’ "7 9 5 
ἄγειν, οὐ πείσεσϑέ μοι ὡς εἰρωνευομένῳ᾽" ] ἐάντ᾽ αὖ 88 
λέγω, ὅτι καὶ τυγχάνει μέγιστον ἀγαϑὸν ὃν ἀνθρώπῳ 

- ’ - “Ὁ τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας περὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖς- 
- ἕξ -᾿ “- 

σϑαι καὶ τῶν ἄλλων, περὶ ὧν ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούετε 

διαλεγομένου καὶ ἐμαυτὸν καὶ ἄλλους ἐξετάξοντος, ὁ 

δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ, ταῦτα δ᾽ 
, τ ᾽, ἔτι ἧττον πείσεσϑέ μοι λέγοντι. τὰ δὲ ἔχει μὲν οὕτως, 
ὡς ἐγώ φημι, ὦ ἄνδρες, πείϑειν δὲ οὐ ῥάδια. καὶ 
᾿] Ἁ δ’ ΄- “ Ἁ ᾽ -- - 3 ’ 

ἐγὼ ἅμα οὐχ εἴϑισμαν ἐμαυτὸν ἀξιοῦν κακοῦ οὐδενός. 
3 

εἰ μὲν γὰρ ἦν μοι χρήματα, ἐτιμησάμην ] ἂν χρημάτων Β 
ὅσα ἔμελλον ἐχτίσειν" οὐδὲν γὰρ ἂν ἐβλάβην᾽ νῦν δὲ 
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οὐ γὰρ ἔστιν, εἰ μὴ ἄρα ὅσον ἂν ἐγὼ δυναίμην 
ἐκτῖσαι, τοσούτου βούλεσϑέ μοι τιμῆσαι. ἴσως δ᾽ ἂν 
δυναίμην ἐκτῖσαι ὑμῖν μνᾶν ἀργυρίου" τοσούτου οὖν 
τιμῶμαι. Πλάτων δὲ ὅδε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, καὶ 
Κρίτων καὶ Κριτόβουλος καὶ ᾿“πολλόδωρος κελεύουσί 
ἰδ τριάκοντα μνῶν τιμήσασϑαι, αὐτοὶ δ᾽ ἐγγυᾶσϑαι" 
τιμῶμαι οὖν τοσούτου, ἐγγυηταὶ δὲ ὑμῖν ἔσονται τοῦ 

Ο ἀργυρέου οὗτοι | ἀξιόχρεω. 

- δ, «“ 

ΧΧΙΧ, Οὐ πολλοῦ γ᾽ ἕνεχα χρόνου, ὦ ἄνδρες 
᾿Αϑηναῖοι. ὄνομα ἕξετε καὶ αἰτίαν ὑπὸ τῶν βουλομένων 

Ἁ Γ “οὦὔ ς ῇ 2 ΄ , 

τὴν πόλιν λοιδορεῖν, ὡς Σωκράτη ἀἁπεκτόνατε, ἄνδρα 

σοφόν" φήσουσι γὰρ δή μὲ δοφὸν εἶναι, εἰ καὶ μή 
"» , - ’ εἰμι. οἵ βουλόμενοι ὑμῖν ὀνειδίξειν. εἰ οὖν περιεμείνατε 

ὀλίγον χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτον ἂν ὑμῖν τοῦτο 
Ἄν" π  ς ᾿ ᾿ ᾿ ς ’ ΟΥ̓ ΄ »ς-ς 

ἐγένετο᾽ ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν ἡλικίαν, ὅτι πόρρω ἤδη 
ἐστὶ τοῦ βίου, ϑανάτου δὲ ἐγγύς. λέγω δὲ τοῦτο οὐ 

Ὦ πρὸς πάντας ὑμᾶς, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ] ἐμοῦ καταψη- 
φισαμένους ϑάνατον. λέγω δὲ καὶ τόδε πρὸς τοὺς 

3 Ἂ ῇ , ᾿»ὕ Ξ ΒΩ 2 

αὐτοὺς τούτους. ἴσως μὲ οἴεσϑε, ὦ ἄνδρες, ἀπορίᾳ 

λόγων ἑαλωκέναι τοιούτων, οἷς ἂν ὑμᾶς ἔπεισα, εἰ 
ὥμην δεῖν ἅπαντα ποιεῖν καὶ λέγειν, ὥστε ἀποφυγεῖν 
τὴν δίκην. πολλοῦ γε δεῖ. ἀλλ᾽ ἀπορίᾳ μὲν ἑάλωκα, 
οὐ μέντοι λόγων, ἀλλὰ τόλμης καὶ ἀναισχυντίας καὶ 
τοῦ ἐθέλειν λέγειν πρὸς ὑμᾶς τοιαῦτα. οἵ ἂν ὑμῖν γ θ μας 3 μ 
[νὴ 3 2 ΄ “ ΄ , 9 ’ ὲ 

ἥδιστα ἦν ἀκούειν, ϑρηνοῦντός τέ μου καὶ ὀδυρομένου 
Ἑ χαὶ ἄλλα ποιοῦντος καὶ | λέγοντος πολλὰ καὶ ἀνάξια 

2 -" ς ΑΜΑΝ - τ Χ Ν , ς » “ 
ἑμοῦ, ὡς ἐγὼ φημι οἷα δὴ καὶ εἴϑισϑε ὑμεῖς τῶν 
“᾿ 2 , 9.59 " , 427 Ζ “ » 
ἄλλων ἀκούειν. ἀλλ οὔτε τότε ῴφήηϑην δεῖν ἕνεκα τοῦ 
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’ - 3 Ἁ »] ΄. -“ 

κινδύνου πρᾶξαι οὐδὲν ἀνελεύϑερον, οὔτε νῦν μου 

μεταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 
- τ , -"ἪΞ αἱροῦμαι ὧδε ἀπολογησάμενος τεϑνάναι ἢ ἐκείνως ξῆν. 

ΒΩ Ἁ τ ’ Ύ, 2 [έ ἐν! δὲ (ὃ ἄν Ὁ Ω 

οὔτε γὰρ ἕν δίκῃ οὔτ΄ ἐν πολέμῳ οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτ΄ ἄλλον 

οὐδένα δεῖ τοῦτο [ μηχανᾶσϑαι, ὅπως ἀποφεύξεται πᾶν 887 
ποιῶν ϑάνατον. καὶ γὰρ ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις δῆλον 

γίγνεται, ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ἄν τις ἐχφύγοι καὶ 
ὅπλα ἀφεὶς καὶ ἐφ᾽ ἱκετείαν τραπόμενος τῶν διωκόντων᾽ 
καὶ ἄλλαι μηχαναὶ πολλαί εἰσιν ἐν ἑκάστοις τοῖς 

΄ Ὁ ΄ , 27 » 
κινδύνοις, ὥστε διαφεύγειν ϑάνατον, ἐάν τις τολμᾷ 
πᾶν ποιεῖν καὶ λέγειν. ἀλλὰ μὴ οὐ τοῦτ᾽ ἢ χαλεπόν, 
ὦ ἄνδρες, ϑάνατον ἐκφυγεῖν, ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον 

, “- Ὰ ΄ - Ἁ “-" 25. Ὰ 
πονηρίαν" ϑᾶττον γὰρ ϑανάτου ϑεῖ. καὶ ] νῦν ἐγὼ Β 

Ἁ [χ4 Ν Ἥ Ἁ [4 ς Ἁ - 

μὲν ατε βραδὺυς ὧν καὶ πρεσβύτης ὑπὸ τοῦ βραδυ- 
΄ δ΄ Ε Φ 3 3 Ν , [χ ἢ Ἁ ἃ 

τέρου ἑαλωῶν, οἱ δ᾽ ἐμοὶ κατήγορον ἂτξ δεινοὶ καὶ 

ὀξεῖς ὄντες ὑπὸ τοῦ ϑάττονος, τῆς κακίας. καὶ νῦν 
3 Ἁ Ἁ .; ς 3 ς -"" ΄ ’ ΒΩ 

ἐγὼ μὲν ἄπειμι ὑφ᾽ ὑμῶν ϑανάτου δίκην ὄφλων. 
φ' ΩΣ ο «ἃ - 2 ΄, 3 ΄ ’ κ 

οὔτοι ὃ ὑπὸ τῆς ἀληϑείας ὠφληκότες μοχϑηρίαν καὶ 

ἀδικίαν. καὶ ἔγωγε τῷ τιμήματι ἐμμένω καὶ οὕτοι. 

ταῦτα μέν που ἴσως οὕτως καὶ ἔδει σχεῖν, καὶ οἶμαι 
αὐτὰ μετρίως ἔχειν. 

ΧΧΧ. Τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιϑυμῶ ὑμῖν 
Ιχρησμῳδῆσαι, ὦ καταψηφισάμενοί μου" καὶ γάρ εἰμι 0 
“ 2 “- ᾽ τ ΄ ΒΩ 
ἤδη ἐνταῦϑα, ἐν ᾧ μαλιστὰ ἄνϑρωποι χρησμῷῳ- 

δοῦσιν, ὅταν μέλλωσιν ἀποϑανεῖσϑαι. φημὶ γάρ. ὦ 
ΒΩ ΠΣ ΒΕ 2 ’ ,' νὼ Γ Ε Α 

ἄνδρες, οἵ ἐμὲ ἀπεχτόνατε, τιμωρίαν ὑμῖν ἥξειν εὐθὺς 
᾿ ᾿ ἥν ἐκ ΄ ᾿ , κ , 2᾿ 

μετὰ τὸν ἔμον ϑάνατον πολὺ χαλεπωτέραν νὴ 4 έα ἢ 

οἵαν ἐμὲ ἀπεκτόνατε" νῦν γὰρ τοῦτο εἴργασϑε οἰόμενοι 

ἀπαλλάξεσθϑαι τοῦ διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου, τὸ δὲ 
ς Ἁ 2 ’ 3 ἕ ἐ 2 ΄ ’ 

ὑμῖν πολὺ ἐναντίον ἀποβήσεται, ὡς ἐγώ φημι. πλείους 
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ἔσονται ὑμᾶς οἱ ἐλέγχοντες, οὗς νῦν ἐγὼ κατεῖχον, ὑμεῖς 

[δὲ οὐκ ἠσθάνεσϑε" καὶ χαλεπώτεροι ἔσονται ὅσῳ νεώ- 
τεροί εἰσιν, καὶ ὑμεῖς μᾶλλον ἀγανακτήσετε. εἰ γὰρ οἴεσϑϑ 
ἀποκτείνοντες ἀνθρώπους ἐπισχήσειν τοῦ᾽ ὀνειδέζειν 
τινὰ ὑμῖν ὅτι οὐκ ὀρθῶς ξῆτε, οὐκ ὀρϑῶς διανοεῖσϑε" 
οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ αὕτη ἡ ἀπαλλαγὴ οὔτε πάνυ δυνατὴ 
οὔτε καλή, ἀλλ’ ἐκείνη καὶ καλλίστη καὶ ῥάστη, μὴ 
τοὺς ἄλλους κολούειν, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν παρασκευάζξειν, 

ὅπως ἔσται ὡς βέλτιστος. ταῦτα μὲν οὖν ὑμῖν τοῖς 
Ἑ καταψηφισαμένοις μαντευσάμενος [ ἀπαλλάττομαι. 

ΧΧΧΙ. Τοῖς δὲ ἀποψηφισαμένοις ἡδέως ἂν διαλε- 
χϑείην ὑπὲρ τοῦ γεγονότος τουτουὶ πράγματος, ἐν ᾧ 
οὗ ἄρχοντες ἀσχολίαν ἄγουσι καὶ οὔπω ἔρχομαι οἵ 
ἐλϑόντα μὲ δεῖ τεϑνάναι. ἀλλά μοι, ὦ ἄνδρες, παρα- 
μείνατε τοσοῦτον χρόνον" οὐδὲν γὰρ κωλύει διαμυϑο- 
λογῆσαι πρὸς ἀλλήλους, ἕως ἔξεστιν. ὑμῖν γὰρ ὡς 

40] φίλοις οὖσιν ἐπιδεῖξαι ἐθέλω τὸ νυνί μοι ξυμβεβηκὸς 
τί ποτε νοεῖ. ἐμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί -- ὑμᾶς 
γὰρ δικαστὰς καλῶν ὀρϑῶς ἂν καλοίην --- ϑαυμάσιόν 
τι γέγονεν. ἡ γὰρ εἰωϑυῖά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμο- 
νίου ἐν μὲν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ παντὶ πάνυ πυκνὴ ἀεὶ ἦν 
καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιουμένη, εἴ τι μέλλοιμι μὴ 

ὀρϑῶς πράξειν" νυνὶ δὲ ξυμβέβηκέ μοι, ἅπερ ὁρᾶτε 
καὶ αὐτοί, ταυτὶ ἅ γε δὴ οἰηϑείη ἄν τις καὶ νομίζεται 

Β ἔσχατα κακῶν εἶναι. ἐμοὶ δὲ οὔτε ἐξιόντι ξωϑεν  οἴκοϑεν 
ἠναντιώϑη τὸ τοῦ ϑεοῦ σημεῖον, οὔτε ἡνίκα ἀνέ- 
βαινον ἐνταυϑοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον, οὔτε ἐν τῷ λόγῳ 
οὐδαμοῦ μέλλοντέί τι ἐρεῖν" καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις 
πολλαχοῦ δή με ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ" νῦν δὲ οὐδαμοῦ 
περὶ αὐτὴν τὴν πρᾶξιν οὔτ᾽ ἐν ἔργῳ οὐδενὶ οὔτ᾽ ἐν 
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λόγῳ ἠναντίωταί μοι. τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω; 
ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ" κινδυνεύει γάρ μοι τὸ ξυμβεβηκὸς 
τοῦτο ἀγαϑὸν γεγονέναι, καὶ οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ἡμεῖς 
ὀρϑῶς ὑπολαμβάνομεν, ὅσοι οἰόμεϑα | κακὸν εἶναι τὸ Ο 
τεϑνάναι. μέγα μοι τεκμήριον τούτου γέγονεν" οὐ γὰρ 
ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ ἠναντιώϑη ἄν μοι τὸ εἰωϑὸς σημεῖον, 
εἰ μή τι ἔμελλον ἐγὼ ἀγαϑὸν πράξειν. 

ΧΧΧΙΙ. ᾿Εννοήσωμεν δὲ καὶ τῇδε, ὡς πολλὴ ἐλπίς 
ἐστιν ἀγαϑὸν αὐτὸ εἶναι. δυοῖν γὰρ ϑάτερόν ἐστιν 
τὸ τεϑνάναι" ἢ γὰρ οἷον μηδὲν εἶναι μηδὲ αἴσϑησιν 
μηδεμίαν μηδενὸς ἔχειν τὸν τεϑνεῶτα, ἢ κατὰ τὰ 
λεγόμενα μεταβολή τις τυγχάνει οὖσα καὶ μετοίκησις 
τῇ ψυχῇ τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον. καὶ 
εἶτε μηδεμία αἴσϑησίς ἐστιν, ἀλλ᾽ οἷον ὕπνος, ἐπειδάν Ὁ 
τις καϑεύδων μηδ᾽ ὄναρ μηδὲν ὁρᾷ, ϑαυμάσιον κέρδος 
ἂν εἴη ὃ ϑάνατος. ἐγὼ γὰρ ἂν οἶμαι, εἴ τινα ἐκλεξά- 
μενον δέοι ταύτην τὴν νύκτα, ἐν ἧ οὕτω κατέδαρϑεν, 
ὥστε μηδὲ ὄναρ ἰδεῖν, καὶ τὰς ἄλλας νύκτας τὲ καὶ 
ἡμέρας τὰς τοῦ βίου τοῦ ἑαυτοῦ ἀντιπαραϑέντα ταύτῃ 
τῇ νυχτὶ δέοι σκεψάμενον εἰπεῖν, πόσας ἄμεινον καὶ 
ἥδιον ἡμέρας καὶ νύκτας ταύτης τῆς νυχτὸς βεβίωκεν 
ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίῳ, οἶμαι ἂν μὴ ὅτι ἰδιώτην τινά, 
ἀλλὰ τὸν μέγαν βασιλέα | εὐαριϑμήτους ἂν εὑρεῖν Ε 
αὐτὸν ταύτας πρὸς τὰς ἄλλας ἡμέρας καὶ νύκτας. εἰ 

οὖν τοιοῦτον ὁ ϑάνατός ἐστιν, κέρδος ἔγωγε λέγω" 

καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὃ πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω 
δὴ εἶναι ἢ μία νύξ. εἰ δ᾽ αὖ οἷον ἀποδημῆσαί ἐστιν 
ὁ ϑάνατος ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον, καὶ ἀληϑῆ ἐστιν 
τὰ λεγόμενα, ὡς ἄρα ἐκεῖ εἰσιν ἅπαντες οἱ τεϑνεῶτες, 
τί μεῖξον ἀγαθὸν τούτου εἴη ἄν, ὦ ἄνδρες δικασταί; 
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εἰ γάρ τις ἀφικόμενος εἰς “Ἄϊιδου, ἀπαλλαγεὶς τούτων 
41τῶν φασκόντων δικαστῶν εἶναι, εὑρήσει τοὺς ἀληϑῶς 

δικαστάς, οἵπερ καὶ λέγονται ἐκεῖ δικάζειν, Μίνως τε 
καὶ Ῥαδάμανϑυς καὶ Αἰακὸς καὶ Τριπτόλεμος καὶ 
"» [χὰ - ἰν ’ 2 ’ -" 

ἄλλον ὁὅον τῶν ἡμιϑέων δίκαιον ἐγένοντο ἔν τῷ 
δ » ᾿ 5 ΄λ Ἢ ἴ ς 2 ὃ ΠΡ κ.] ψ 

ἑαυτῶν βίῳ, ἀρα φαύλη ἂν εἴη ἡ ἀποδημία; ἢ αὖ 
Ὀρφεῖ ξυγγενέσϑαι καὶ Μουδσαίῳ καὶ Ἡσιόδῳ καὶ 
Ὁμήρῳ ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ᾽ ἂν ὑμῶν; ἐγὼ μὲν μήρς όσς 5 ὑμῶν, ἐγὼ μ 

ἤ » “, - 

γὰρ πολλάκις ϑέλω τεϑνάναι, εἰ ταῦτ ἔστιν ἀληϑῆ" 
ΟἹ " ᾿Ὶ Ψ » εἶ μ᾿} " ϑ ᾿, μ ἐπεὶ ἔμοιγε καὶ αὐτῷ θαυμαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὐὖ- 

Β τόϑι, ὁπότε ἐντύχοιμν Παλαμήδει καὶ Αἴαντι τῷ Τελα- 
-" " ΒΩ -» » Ἃ ,΄ ᾿ὔ 

μῶνος καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν παλαιῶν διὰ κρίσιν ἄδικον 
᾽ Ψ "ἃ Ἁ 2 - ἤ ἢ 

τέϑνηκεν, αντιπαραβαλλοντι τὰ ἐμαυτοῦ πάϑη πρὸς 

τὰ ἐκείνων, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐκ ἂν ἀηδὴς εἴη. καὶ 
δὴ τὸ μέγιστον, τοὺς ἐκεῖ ἐξετάζοντα καὶ ἐρευνῶντα 
ὥσπερ τοὺς ἐνταῦϑα διάγειν, τίς αὐτῶν σοφός ἐστιν 
καὶ τίς οἴεται μέν, ἔστιν δ᾽ οὔ. ἐπὶ πόσῳ δ᾽ ἄν τις, 
ὦ ἄνδρες δικασταί, δέξαιτο ἐξετάσαι τὸν ἐπὶ Τροίαν 

Οἀγαγόντα τὴν πολλὴν στρατιὰν ἢ Ὀδυσσέα ἢ | Σίσυ- 
Ἅ “ , κ ᾿ὔ »Ἥ» ᾿Ὶ φον, ἢ ἄλλους μυρίους ἄν τις εἴποι καὶ ἄνδρας καὶ 

γυναῖκας; οἷς ἐκεῖ διαλέγεσθαι καὶ ξυνεῖναι καὶ ἐξετά- 

ἕξειν ἀμήχανον ἂν εἴη εὐδαιμονίας. πάντως οὐ δήπου 
τούτου γε ἕνεκα οἱ ἐκεῖ ἀποκτείνουσι" τά τὸ γὰρ 
ἄλλα εὐδαιμονέστεροί εἰσιν οἱ ἐκεῖ τῶν ἐνθάδε, καὶ 
ἤδη τὸν λοιπὸν χρόνον ἀϑάνατοί εἰσιν, εἴπερ γὲ τὰ 
λεγόμενα ἀληϑῆ ἐστιν. 

-Ὁ 3 

ΧΧΧΊΠ. ᾿᾽4λλὰ καὶ ὑμᾶς χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
εὐέλπιδας εἶναι πρὸς τὸν ϑάνατον, καὶ ἕν τι τοῦτο 

Ὁ διανοεῖσϑαι ἀληϑές, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ  ἀγαϑῷ 
Ἁ 2 «ἃ ᾿͵ -" τ ’ 35 «λ 2 

κακὸν οὐδὲν οὔτε ξῶντι οὔτε τελευτήσαντι, οὐδὲ ἄμε- 
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λεῖται ὑπὸ ϑεῶν τὰ τούτου πράγματα οὐδὲ τὰ ἐμὰ 
- 2 Ἁ » 3 ’ ’ὔ 9 ’ -» ’ὔ; 3 

νῦν ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου γέγονεν. ἀλλὰ μοι δῆλον ἔστι 
" [χ ἢ » ’ 3 [4 ’ 

τοῦτο, ὅτι ἤδη τεϑνάναι καὶ ἀπηλλάχϑαι πραγματῶν 
’ 3 ᾿ » ΒΑ , »ν 2 ’ 

βέλτιον ἣν μοι. διὰ τοῦτο καὶ ἐμὲ οὐδαμοῦ ἀπέτρεψεν 

τὸ σημεῖον, καὶ ἔγωγε τοῖς καταψηφισαμένοις μου καὶ 
τοῖς κατηγόροις οὐ πάνυ χαλεπαίνω. καίτοι οὐ ταύτῃ 

-«- ’ ,ὕ ’ Ἁ ’ 3 3 

τῇ διανοίᾳ κατεψηφίζοντὸ μου καὶ κατηγόρουν, ἀλλ 
΄ -»"-7» »“ο΄ἦ 

οἰόμενοι βλάπτειν" τοῦτο | αὐτοῖς ἄξιον μέμφεσϑαι. 

τοσόνδε μέντοι αὐτῶν δέομαι" τοὺς υἱεῖς μου, ἐπειδὰν 
5 - “Ὁ 

ἡβήσωσι, τιμωρήσασϑε, ὦ ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦν- 

τες, ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν ἢ 
χρημάτων ἢ ἄλλου του πρότερον ἐπιμελεῖσθαι ἢ ἀρετῆς, 

Ἁ “- ᾿ “: Ἁ »»Ἤ} Ἂ ,ὕ 9 -᾿ 

καὶ ἐὰν δοκῶσί τι εἶναι μηδὲν ὄντες. ὀνειδίζετε αὐτοῖς, 

ὥσπερ ἐγὼ ὑμῖν, ὅτι οὐκ ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ, καὶ 
οἴονταί τι εἶναι ὄντες οὐδενὸς ἄξιοι. καὶ ἐὰν ταῦτα 

ποιῆτε, δίκαια | πεπονθὼς ἐγὼ ἔσομαι ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτός 43 
δ»"»"ν 3 Ἀ ᾿ “ [κὰ 3 ’ 2 Ἁ 

τε καὶ οἱ υἱεῖς. ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι. ἐμοὶ μὲν 

ἀποθανουμένῳ, ὑμῖν δὲ βιωσομένοις᾽ ὁπότεροι δὲ 
ἡμῶν ἔρχονται ἐπὶ ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ 

᾿Ὶ ΝῚ “΄ »"-Ὁ᾿ 

πλὴν ἢ τῷ ϑεῷ, 



ΚΡΙΤΩΟΩΝ 

[ἡ περὶ πρακτέου, ἠϑικός.] 

Τὰ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩ͂ΠΑ 
ΒΕ1 
Ρ. 43 ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΡΙΤΩ͂Ν. 

Α Ι. ΣΩ. Τίτηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; ἢ οὐ πρὼ 
ἔα ἐδειά: 

ΚΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σῷ. Πηνίκα μάλιστα; 
ΚΡ. Ὄρϑρος βαϑύς. 

ΣΩ, Θαυμάξω, ὅπως ἠϑέλησέ σοι ὁ τοῦ τος 

ρίου φύλαξ ὑπακοῦσαι. 
ΚΡ, ξΞυνήϑης ἤδη μοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ 

πολλάκις δεῦρο φοιτᾶν, καί τι καὶ εὐεργέτηται ὑπ᾽ ἐμοῦ. 
ΣΦ. ζρτι δὲ ἥκεις ἢ πάλαι; 
ΚΡ. ᾿Ἐπιεικῶς πάλαι. 

Β Σῶ. Εἶτα πῶς | οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράς με, ἀλλὰ 
σιγῇ παρακάϑησαι; 

ΚΡ, Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς 
ἤϑελον ἐν τοσαύτῃ τὲ ἀγρυπνίᾳ καὶ λύπῃ εἶναι. ἀλλὰ 
καὶ σοῦ πάλαι ϑαυμάξω αἰσϑανόμενος, ὡς ἡδέως 
καϑεύδεις" καὶ ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδιστα 
διάγῃς. καὶ πολλάκις μὲν δή δὲ καὶ πρότερον ἐν 
παντὶ τῷ βίῳ εὐδαιμόνισδα τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ 



ΚΡΙΤΩΝ. 05 

(ἰάλιστα ἐν τῇ νυνὶ παρεστώσῃ ξυμφορᾷ, ὡς ῥαδίως 

αὐτὴν καὶ πράως φέρεις. 
Σῷ. Καὶ γὰρ ἄν, ὦ Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγα- 

νακτεῖν τηλικοῦτον ὄντα, εἰ δεῖ ἤδη [τελευτᾶν. σ 
ΚΡ. Καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοιαύ- 

ταις ξυμφοραῖς ἁλίσκονται, ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται 
ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ. 

Σῷ. Ἔστι ταῦτα. ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρὼ ἀφῖξαι; 

ΚΡ. ᾿Δγγελίαν, ὦ Σώκρατες, φέρων χαλεπήν, οὐ 

σοί, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, ἀλλ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖς σοῖς ἐπιτη- 

δείοις πᾶσιν καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν, ἣν ἐγώ. ὡς ἐμοὶ 
δοχῶ, ἐν τοῖς βαρύτατ᾽ ἂν ἐνέγκαιμι. 

Σῷ. Τίνα ταύτην; ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ Ζήλου, 
οὗ δεῖ ἀφικομένου τεϑνάναι με; Ὀ 

ΚΡ. Οὔτοι δὴ ἀφῖχται, ἀλλὰ δοκεῖ μέν μοι ἥξειν 
τήμερον ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τινες ἀπὸ Σου- 
νίου καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό. δῆλον οὖν ἐκ τούτων 

τῶν ἀγγελιῶν ὅτι ἥξει τήμερον, καὶ ἀνάγκη δὴ εἰς 
αὔριον ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σε τελευτᾶν. 

1. ΣΘ. ΄4λλ᾽, ὦ Κρίτων, τύχῃ ἀγαϑῇ. εἰ ταύτῃ 
τοῖς ϑεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω. οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν 
αὐτὸ | τήμερον. 44 

ΚΡ. Πόϑεν τοῦτο τεχμαίρει; 
Σῷ. ᾿Εγώ σοι ἐρῶ. τῇ γάρ που ὑστεραίᾳ δεῖ μὲ 

ἀποθνήσκειν ἢ ἣἧ ἂν ἔλθῃ τὸ πλοῖον. 
ΚΡ, Φασί γέ τοι δὴ οἵ τούτων κύριοι. 
ΣΩ. Οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ 

ἥξειν, ἀλλὰ τῆς ἑτέρας. τεκμαίρομαι δὲ ἔκ τινος ἐνυ- 
πνίου, ὃ ἑώρακα ὀλίγον πρότερον ταύτης τῆς νυχτός" 
καὶ κινδυνεύεις ἐν καιρῷ τινι οὐκ ἐγεῖραί με. 

ΡῬιτοῖ ὅ 
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ΚΡ. Ἦν δὲ δὴ τί τὸ ἐνύπνιον; 
Σῷ. Ἐδόκει τίς μοι γυνὴ προσελθοῦσα καλὴ καὶ 

Β εὐειδής, λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι με | καὶ εἰπεῖν" 
ὦ Σώκρατες, 

ἤματέ κεν τριτάτῳ Φϑίην ἐρίβωλον ἵκοιο. 
ΚΡ. ἄτοπον τὸ ἐνύπνιον, εὖ Σώκρατες. 
Σῷ. ᾿Εναργὲς μὲν οὖν, ὥς γέ μοι δοκεῖ, ὦ Κρίτων. 

1Π. ΚΡ. Μίαν γε. ὡς ἔοικεν. ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνιε 
Σώκρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πείϑου καὶ σώϑητι" ὡς 
ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποϑάνῃς, οὐ μία ξυμφορά ἐστιν, ἀλλὰ 
χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσϑαι τοιούτου ἐπιτηδείου, οἷον 
ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω, 

Ο οὗ ἐμὲ καὶ σὲ μὴ σαφῶς ἴσασιν, ὡς οἷός | τ᾽ ὧν δὲ 
σῴξειν, εἰ ἤϑελον ἀναλίσκειν χρήματα, ἀμελῆσαι. καίτοι 
τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα ἢ δοκεῖν χρήματα 
περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ φίλους; οὐ γὰρ πείσονται 
οὗ πολλοί, ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠϑέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε 
ἡμῶν προϑυμουμένων. 

Σῷ. ᾿Δλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς 
τῶν πολλῶν δόξης μέλει; οἵ γὰρ ἐπιεικέστατοι, ὧν 
μᾶλλον ἄξιον φροντίξειν, ἡγήσονται αὐτὰ οὕτω πε- 
πρᾶχϑαι, ὥσπερ ἂν πραχϑῇ. 

" ΚΡ, ᾽4λλ᾽ ὁρᾷς δή, ὅτι ἀνάγκη, ὦ | Σώκρατες, 
καὶ τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλειν. αὐτὰ δὲ δῆλα τὰ 
παρόντα νυνί, ὅτι οἷοί τ᾽ εἰσὶν οἵ πολλοὶ οὐ τὰ σμι- 
κρότατα τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι, ἀλλὰ τὰ μέγιστα 
σχεδόν, ἐάν τις ἐν αὐτοῖς διαβεβλημένος ἧ. 

Σῷ. Εἰ γὰρ ὥφελον, ὦ Κρίτων, οἷοί τ᾽ εἶναι οἵ 
πολλοὶ τὰ μέγιστα κακὰ ἐργάξεσϑαι, ἵνα οἷοί τ᾽ ἦσαν 
καὶ τὰ μέγιστα ἀγαϑά, καὶ καλῶς ἂν εἶχεν" νῦν δὲ 
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οὐδέτερα οἷοί τε οὔτε γὰρ φρόνιμον οὔτε ἄφρονα 
δυνατοὶ ποιῆσαι, ποιοῦσι δὲ τοῦτο ὅτι ἂν τύχωσι. 

1. ΚΡ. Ταῦτα μὲν δὴ | οὕτως ἐχέτω" τάδε δέ, Ἐ 

ὦ Σώκρατες, εἰπέ μοι. ἀρά γε μὴ ἐμοῦ προμηϑεῖ καὶ 
τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων, μή, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλθῃς, 

οἵ συκοφάνται ἡμῖν πράγματα παρέχωσιν ὡς σὲ ἐνθένδε 
ἐχκλέψασιν. καὶ ἀναγκασϑῶμεν ἢ καὶ πᾶσαν τὴν οὐσίαν 
ἀποβαλεῖν ἢ συχνὰ χρήματα, ἢ καὶ ἄλλο τι πρὸς τού- 

τοις παϑεῖν; «ἰ γάρ τι τοιοῦτον | φοβεῖ, ἔασον αὐτὸ 4ὅ 
χαίρειν. ἡμεῖς γάρ που δίκαιοί ἐσμὲν σώσαντές δὲ 
κινδυνεύειν τοῦτον τὸν κίνδυνον καί, ἐὰν δέῃ, ἔτι 

τούτου μείξω. ἀλλ᾽ ἐμοὶ πείϑου καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 
Σῷ. Καὶ ταῦτα προμηϑοῦμαι, ὦ Κρίτων, καὶ 

ἄλλα πολλά. 
ΚΡ. Μήτε τοίνυν ταῦτα φοβοῦ" καὶ γὰρ οὐδὲ 

πολὺ τἀργύριόν ἐστιν, ὃ ϑέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαί 
σε καὶ ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε. ἔπειτα οὐχ ὁρᾷς τούτους 
τοὺς συχοφάντας ὡς εὐτελεῖς, καὶ οὐδὲν ἂν δέου 

ἐπ᾿ αὐτοὺς πολλοῦ ἀργυρίου; σοὶ δὲ ὑπάρχει μὲν | τὰ Β 
ἐμὰ χρήματα, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἵκανά" ἔπειτα καὶ εἴ τι 
ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν ἀναλίσκειν τἀμά, ξένοι 
ἔτι ἐνθάδε ἕτοιμοι ἀναλίσκειν" εἷς δὲ καὶ κεκόμικεν 
ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτο ἀργύριον ἱκανόν, Σιμμίας ὃ Θηβαῖος" 
ἕτοιμος δὲ καὶ Κέβης καὶ ἄλλοι πολλοὶ πάνυ. ὥστε, 
ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν 

σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι 
γενέσϑω, ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις ἐξελθὼν ὅτι χρῷο σαυτῷ" 
πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἄλλοσε ὅποι ἂν ἀφίκῃ | ἀγα- Ο 
πήσουσί σε ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶν 
ἐμοὺ ἐκεῖ ξένοι, οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται καὶ 

5 Ὲ 



θ8 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

ἀσφάλειάν σοι παρέξονται, ὥστε σε μηδένα λυπεῖν 
τῶν κατὰ Θετταλίαν. 

ὟΥ Ἔτι δέ, ὦ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δο- 
κεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα. σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν σω- 
ϑῆναι" καὶ τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σαυτὸν γενέσϑαι, 

ἅπερ ἂν καὶ οἵ ἐχϑροί σου σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπευ- 
σάν δὲ διαφϑεῖραι βουλόμενοι. πρὸς δὲ τούτοις καὶ 
τοὺς υἱεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς 

Ὦ δον ἐξὸν καὶ [ ἐκϑρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαν οἰχήδει κατα- 
λιπών, καὶ τὸ σὸν μέρος, ὅτι ἂν τύχωσι, τοῦτο πρά- 
ἕξουσιν" τεύξονται δέ, ὡς τὸ εἰκός, τοιούτων οἷάπερ 
εἴωϑεν γίγνεσϑαι ἐν ταῖς ὀρφανίαις περὶ τοὺς ὀρφα- 
νούς. ἢ γὰρ οὐ χρὴ ποιεῖσθαι παῖδας ἢ ξυνδιατα- 
λαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα" σὺ δέ μοι 
δοχεῖς τὰ ῥᾳϑυμότατα αἱρεῖσθαι" χρὴ δέ, ἅπερ ἂν 
ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ ἀνδρεῖος ἕλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσϑαι, 
φάσκοντά γὲ δὴ ἀρετῆς διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐπιμε- 

Ε λεῖσϑθαι" ὡς ἔγωγε καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ | ἡμῶν τῶν 
σῶν ἐπιτηδείων αἰσχύνομαι, μὴ δόξῃ ἅπαν τὸ πρᾶγμα 
τὸ περὶ σὲ ἀνανδρίᾳ τινὶ τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχϑαι, καὶ 
ἡ εἴσοδος τῆς δίκης εἰς τὸ δικαστήριον, ὡς εἰσῆλϑεν 
ἐξὸν μὴ εἰσελθεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ ἀγὼν τῆς δίκης, ὡς 
ἐγένετο, καὶ τὸ τελευταῖον δὴ τουτί, ὥσπερ κατάγελως 
τῆς πράξεως. κακίᾳ τινὶ καὶ ἀνανδρίᾳ τῇ ἡμετέρα 

460] διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖν, οἵτινές δε οὐχὶ ἐσώσαμεν 
οὐδὲ σὺ σαυτόν, οἷόν τε ὃν καὶ δυνατόν, εἴ τι καὶ 
μικρὸν ἡμῶν ὄφελος ἦν. ταῦτα οὖν, οὖ Σώκρατες, 
ὅρα μὴ ἅμα τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ ἢ σοί τε καὶ ἡμῖν. 
ἀλλὰ βουλεύου, μᾶλλον δὲ οὐδὲ βουλεύεσϑαι ἔτι ὥρα, 
ἀλλὰ βεβουλεῦσϑαι. μία δὲ βουλή" τῆς γὰρ ἐπιούσης 
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Ἁ ’ὔ - “ῳἷ - 3 ; 

νυχτὸς πάντα ταῦτα δεῖ πεπρᾶχϑαι. εἰ δὲ τι περι- 

μενοῦμεν, ἀδύνατον καὶ οὐκέτι οἷόν τε. ἀλλὰ παντὶ 
τρόπῳ, ὦ Σώκρα ΚΣ ἡ μηδαμῶς ἄλλ , ρόπῳ, ρᾶτες, πείϑου μοι καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποίει. 

ΥΙ. Σῷ. Ὦ | φίλε Κρίτων, ἡ προϑυμία σου πολ- Β 
λοῦ ἀξία, εἰ μετά τινος ὀρϑότητος εἴη" εἰ δὲ μή, ὅσῳ 
μείζων, τοσούτῳ χαλεπωτέρα. σκοπεῖσϑαι οὖν χρὴ 

ἡμᾶς, εἴτε ταῦτα πρακτέον εἴτε μή" ὡς ἐγὼ οὐ μόνον 
νῦν ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ 
ἄλλῳ πείϑεσθαι ἢ τῷ λόγῳ, ὃς ἄν μοι λογιξομένῳ 

; β Ἁ Ἁ ’ κι μ α΄. οἢ 

βέλτιστος "τ Πτεὶ. τοὺς δὲ λόγους, ους ἔν τῷ ἔμπρο- 
2 [4 -" -ο“ ’ Ο 

σϑεν ἔλεγον, οὐ δύναμαν νῦν ἐκβαλεῖν. ἐπειδὴ μον δὲ 
6 3 Ἁ 

ἡ τύχη γέγονεν, ἀλλὰ σχεδόν τι ὅμοιοι φαίνονταί μοι, 
καὶ τοὺς αὐτοὺς πρεσβεύω | καὶ τιμῶ οὕσπερ καὶ 

Ω " »" 
πρότερον᾽ ὧν ἐὰν μὴ βελτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ 

᾽ 35. ὦ Ο’ ᾿] ᾿ ῇ Ἄν Ἢ 

παρόντι, εὖ ἴσϑι ὅτι οὐ μή σοι ξυγχωρήσω, οὐδ᾽ ἂν 
πλείω τῶν νῦν παρόντων ἡ τῶν πολλῶν δύναμις 
ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς οὐ ρου δεσμοὺς καὶ ϑανά- 
τους ἐπιπέμπουσα καὶ χρημάτων ἀφαιρέσεις. πῶς οὖν 
ἂν μετριώτατα σκοποίμεϑα αὐτά; εἰ πρῶτον μὲν τοῦ- 

Ἁ ’ 9 ’ τι Ἁ ’ - 

τον τὸν λόγον ἀναλάβοιμεν, ὃν σὺ λέγεις περὶ τῶν 

δοξῶν, πότερον καλῶς ἐλέγετο ἕκάστοτε ἢ οὔ, ὅτι 
ταῖς μὲν δεῖ τῶν δοξῶν προσέχειν τὸν | νοῦν, ταῖς Ὁ 
δὲ οὔ ἢ πρὶν μὲν ἐμὲ δεῖν ἀποϑνήσκειν καλῶς ἐλέ- 

- Ἢ , » 5. δ Φ » δ, 
γετο, νῦν δὲ κατάδηλος ἄρα ἕγενετο, οτι ἀλλωῶξ ἕνεκα 

λόγου ἐλέγετο, ἦν δὲ παιδιὰ καὶ φλυαρία ὡς ἀληϑώῶς: 
ἐπιϑυμῶ δ᾽ ἔγωγ᾽ ἐπισκέψασθαι, ὦ Κρίτων, κοινῇ 
μετὰ σοῦ, εἴ τί μοι ἀλλοιότερος φανεῖται, ἐπειδὴ ὧδὲ 
“ ἭἽ 8 3 , Ἁ Μ᾿ , κὶ ΄ 

ἔχω, ἢ ὃ αὐτός, καὶ ἐάσομεν χαίρειν ἢ πεισόμεϑα 
πν » 2η ἢ , ς αι 5, ἘΡΕῈΕ ΩΝ δέ: ἃ αὐτῷ. ἐλέγετο δέ πως, ὡς ἐγῴμαι, ἕκάστοτε ὧδε ὑπὸ 

τῶν οἰομένων τὶ λέγειν, ὥσπερ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, 
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ὅτι τῶν δοξῶν, ἃς οἵ ἄνϑρωποι δοξάξουσιν, δέοι τὰς 

Ε μὲν | περὶ πολλοῦ ποιεῖσϑαι, τὰς δὲ μή. τοῦτο πρὸς 
ϑεῶν, ὦ Κρίτων, οὐ δοκεῖ καλῶς σοι λέγεσϑαι; σὺ 

41 γάρ, ὅσα γε τἀνϑρώπεια, ἐχτὸς εἶ τοῦ μέλλειν | ἀπο- 
ϑνήσκειν αὔριον, καὶ οὐκ ἄν δε παρακρούοι ἡ παρ- 
οὔσα ξυμφορά: σκόπει δή" οὐχ ἱκανῶς δοκεῖ σοι λέγε- 
σϑαι, ὅτι οὐ πάσας χρὴ τὰς δόξας τῶν ἀνθρώπων 

τιμᾶν, ἀλλὰ τὰς μέν, τὰς δ᾽ οὔ; οὐδὲ πάντων, ἀλλὰ 
τῶν μέν, τῶν δ᾽ οὔ; τί φής; ταῦτα οὐχὶ καλῶς 
λέγεται; 

ΚΡ. Καλώο. 

Σῷ, Οὐκοῦν τὰς μὲν χρηστὰς τιμᾶν, τὰς δὲ πο- 

νηρὰς μή; 
ΚΡ. Ναί. 
Σῷ. Χρησταὶ δὲ οὐχ αἷ τῶν φρονίμων, πονηραὶ 

δὲ αἱ τῶν ἀφρόνων; 
ΚΡ, Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΥἼΙ. Σῷ. Φέρε δή, πῶς αὖ τὰ τοιαῦτα ἐλέγετο; 

Β|γυμναξόμενος ἀνὴρ καὶ τοῦτο πράττων πότερον παν- 
τὸς ἀνδρὸς ἐπαίνῳ καὶ ψόγῳ καὶ δόξῃ τὸν νοῦν 
προσέχει, ἢ ἑνὸς μόνου ἐκείνου, ὃς ἂν τυγχάνῃ ἰατρὸς 
ἢ παιδοτρίβης ὦν; 

ΚΡ. “Ἑνὸς μόνου. 
Σῷ. Οὐκοῦν φοβεῖσϑαι χρὴ τοὺς ψόγους καὶ 

ἀσπάξεσϑαι τοὺς ἐπαίνους τοὺς τοῦ ἑνὸς ἐκείνου, ἀλλὰ 

μὴ τοὺς τῶν πολλῶν. 
ΚΡ. 417λα δή. 
Σῷ. Ταύτῃ ἄρα αὐτῷ πρακτέον καὶ γυμναστέον 

καὶ ἐδεστέον γε καὶ ποτέον, ἢ ἂν τῷ ἑνὶ δοκῇ τῷ 
ἐπιστάτῃ καὶ ἐπαΐοντι, μᾶλλον ἢ ἧ ξύμπασι τοῖς ἄλλοις. 
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ΚΡ. Ἔστι ταῦτα. 
Σῷ. Εἶεν. ἀπειϑήσας δὲ τῷ ἑνὶ καὶ | ἀτιμάσας Ο 

αὐτοῦ τὴν δόξαν καὶ τοὺς ἐπαίνους, τιμήσας δὲ τοὺς 

τῶν πολλῶν λόγους καὶ μηδὲν ἐπαϊόντων; ὧρα οὐδὲν 

κακὸν πείσεται; 

ΚΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 

σῷ, Τί δ᾽ ἔστι τὸ κακὸν τοῦτο; καὶ ποῖ τείνει, 

καὶ εἰς τί τῶν τοῦ ἀπειϑοῦντος: 

ΚΡ. 4λον ὅτι εἰς τὸ σῶμα᾽ τοῦτο γὰρ διολλύει. 

Σῷ. Καλῶς λέγεις. οὐκοῦν καὶ τἄλλα, ὦ Κρίτων, 

οὕτως, ἵνα μὴ πάντα διΐωμεν, καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν 

δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ αἰσχρῶν καὶ καλῶν καὶ ἀγα- 

ϑῶν καὶ κακῶν, περὶ ὧν νῦν ἡ βουλὴ ἡμῖν ἐστιν, 

πότερον τῇ τῶν πολλῶν δόξῃ δεῖ ἡμᾶς ἕπεσϑαι καὶ 

φοβεῖσϑαι αὐτὴν ἢ τῇ τοῦ ἕνός, εἴ τίς ἐστιν ἐπαΐων, 

ὃν δεῖ καὶ αἰσχύνεσθαι καὶ φοβεῖσϑαν μᾶλλον ἢ ξύμ- 

παντας τοὺς ἄλλους; ᾧ εἰ μὴ ἀκολουϑήσομεν, δια- 

φϑεροῦμεν ἐκεῖνο καὶ λωβησόμεϑα, ὃ τῷ μὲν δικαίῳ 

βέλτιον ἐγίγνετο, τῷ δὲ ἀδίκῳ ἀπώλλυτο. ἢ οὐδέν 

ἐστι τοῦτο; 

ΚΡ. Οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. 

ὙΠ]Ι. ΣΩ. Φέρε δή, ἐὰν τὸ ὑπὸ τοῦ ὑγιεινοῦ 

μὲν βέλτιον γιγνόμενον, ὑπὸ τοῦ νοσώδους δὲ δια- 

φϑειρόμενον διολέσωμεν πειϑόμενοι μὴ τῇ τῶν ἐπαΐ- 

όντων δόξῃ, ἄρα βιωτὸν ἡμῖν ἔστιν ] διεφϑαρμένου Εὶ 

αὐτοῦ; ἔστι δέ που τοῦτο σῶμα" ἢ οὐχί; 

ΚΡ. «Ναί. 

Σῷ. Ἶ2ρ᾽ οὖν βιωτὸν ἡμῖν ἐστιν μετὰ μοχϑηροῦ 

καὶ διεφϑαρμένου σώματος; 

ΚΡ. Οὐδαμῶς. 
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Σῶ, ᾿Αλλὰ μετ᾽ ἐκείνου ἄρ᾽ ἡμῖν βιωτὸν διεφϑαρ- 
’ ξ δ ΕἿΣ ἣ “- Ἁ Χ ΄ Ξ. στα 

μένου, ᾧ τὸ ἄδικον μὲν λωβᾶται, τὸ δὲ δίκαιον ὀνίέ- 

νησιν; ἢ φαυλότερον ἡγούμεϑα εἶναι τοῦ σώματος 
48 ἐκεῖνο, ὅτι ποτ᾽ ἐστὶ τῶν | ἡμετέρων, περὶ ὃ ἥ τε 

ἀδικία καὶ ἡ δικαιοσύνη ἐστίν; 
ΚΡ, Οὐδαμῶς. . 
Σῷ. ᾿4λλὰ τιμιώτερον; 
ΚΡ. Πολύ γε. 

Σῷ, Οὐκ ἄρα, ὦ βέλτιστε, πάνυ ἡμῖν οὕτω φρον- 
τιστέον, τί ἐροῦσιν οἵ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὅτι ὁ ἐπαΐων 
περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ὁ εἷς καὶ αὐτὴ ἡ ἀλή- 
ϑεια. ὥστε πρῶτον μὲν ταύτῃ οὐκ ὀρϑῶς εἰσηγεῖ, 
εἰσηγούμενος τῆς τῶν πολλῶν δόξης δεῖν ἡμᾶς φρον- 
τίζξειν περὶ τῶν δικαίων καὶ καλῶν καὶ ἀγαϑῶν καὶ 

τῶν ἐναντίων. ἀλλὰ μὲν δή, φαίη γ᾽ ἄν τις, οἷοί τέ 
Β εἰσιν ἡμᾶς οἱ πολλοὶ ἀποκτιννύναι. δῆλα δὴ καὶ ταῦτα. 

ΚΡ. Φαίη γὰρ ἄν, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩῷ. ᾿᾽4ληϑῆ λέγεις. ἀλλ᾽, ὦ ϑαυμάσιε, οὗτός τε 

ὁ λόγος, ὃν διεληλύϑαμεν, ἔμοιγε δοκεῖ ὅμοιος εἶναι 
[τῷ] καὶ πρότερον' καὶ τόνδε αὖ σκόπει, εἰ ἔτι μένει 

ἡμῖν ἢ οὔ, ὅτι οὐ τὸ ξῆν περὶ πλείστου ποιητέον, 
ἀλλὰ τὸ εὖ ζῆν. 

ΚΡ. ᾿4λλὰ μένει. 
ΣΩῷ, Τὸ δὲ εὖ καὶ καλῶς καὶ δικαίως ὅτι ταὐτόν 

ἐστιν, μένει ἢ οὐ μένει; 

ΚΡ. Μένει. 

ΙΧ. ΣΩ. Οὐκοῦν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων τοῦτο 
σκεπτέον, πότερον δίκαιον ἐμὲ ἐνθένδε πειρᾶσϑαι 

Ο ἐξιέναι μὴ 1 ἀφιέντων ᾿4ϑηναίων ἢ οὐ δίκαιον" καὶ 
ἐὰν μὲν φαίνηται δίκαιον, πειρώμεϑα, εἰ δὲ μή, ἐῶμεν. 
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ἃς δὲ σὺ λέγεις τὰς σχέψεις περί τε ἀναλώσεως χρη- 
μάτων καὶ δόξης καὶ παίδων τροφῆς, μὴ ὡς ἀληϑῶς 
ταῦτα, ὠὦ Κρίτων, σκέμματα ἦ τῶν ῥᾳδίως ἀποκχτιν- 
νύντων καὶ ἀναβιωσκομένων γ᾽ ἄν, εἰ οἷοί τ᾽ ἦσαν, 

᾽ ν » , » » ΠΕΣ 3 ᾽ ν 
οὐδενὶ ξὺν νῷ, τούτων τῶν πολλῶν. ἡμῖν δ᾽, ἐπειδὴ 
ς ’ [ δ τὰ ᾿ 5 «Χ Ε ’ 5 ἍἋ 

ὁ λόγος οὕτως αἵρεῖ, μὴ οὐδὲν ἄλλο σκεπτέον ἢ ἢ 
ὅπερ νῦν δὴ ἐλέγομεν, πότερον δίκαια πράξομεν καὶ 

; » ΄ ἀπτον “ἂν, ἢ ᾽ ’ γῳ. 7 χρήματα τελοῦντες τούτοις τοῖς ἐμὲ ] ἐνθένδε ἐξάξουσι Ὁ 
καὶ χάριτας, καὶ αὐτοὶ ἐξάγοντές τε καὶ ἐξαγόμενοι., 
ἢ τῇ ἀληϑείᾳ ἀδικήσομεν πάντα ταῦτα ποιοῦντες" κἂν 

’ Ἵ Ἕ Ἁ 4  κ Ἁ 2 ,’ δ , 

φαινώμεϑα ἄδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ οὐ δέῃ ὑπολογί- 

ξεσϑαι οὔτ᾽ εἰ ἀποϑνήσκειν δεῖ παραμένοντας καὶ ἡσυ- 
χίαν ἄγοντας, οὔτε ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν πρὸ τοῦ ἀδικεῖν. 

ΚΡ, Καλῶς μέν μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώκρατες͵ 
ὅρα δέ, τί δρῶμεν. 

» Φ' “« ,ὕ 2 Σῶ. Σκοπῶμεν, ὦ ἀγαϑέ, κοινῇ, καὶ εἶ πῃ ἔχεις 
3 3 “ [ 3 ’, , Α 

ἀντιλέγειν ἐμοῦ λέγοντος, ἀντίλεγε, καί σοι πείσομαι" 

εἰ δὲ ] μή, παῦσαι ἤδη, ὦ μακάριε, πολλάκις μοι λέγων Εὶ 
Ἁ δ. κ ’ ς Ἁ 3 ’ 3 3 ,ὔ 

τὸν αὐτὸν λόγον, ὡς χρὴ ἐνθένδε ἀκοντῶν ϑηναίων 

ἐμὲ ἀπιέναι" ὡς ἐγὼ περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι πείσας δὲ 
ταῦτα πράττειν, ἀλλὰ μὴ ἄκοντος. ὅρα δὲ δὴ τῆς 
σκέψεως τὴν ἀρχήν, ἐάν δοι ἱκανῶς λέγηται, καὶ πειρῶ 

ἡ , ἕ ᾿» ἀποκρίνεσϑαι τὸ ] ἐρωτώμενον, ἣ ἂν μάλιστα οἴῃ. 49 
ΚΡ, ᾿᾽4λλὰ πειράσομαι. 

᾽ Ἁ ’ Ἁ “ 4 2 Ἷ 

Χ, Σῶ. Οὐδενὶ τρόπῳ φαμὲν ἕκόντας ἀδικητέον 
Ἃ Ά Ἁ 3 , , Α Ἁ » 41 

εἶναι, ἢ τινὶ μὲν ἀδικητέον τρόπῳ, τινὴ δὲ οὔ; ἢ 
5 -" ἥ 2 »Ὕ Ἵἤ 3 Ἁ “ὕ] ΄ ς 

οὐδαμῶς τό γε ἀδικεῖν οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε καλόν, ὡς 
πολλάχις ἡμῖν καὶ ἐν τῷ ἔωπροσϑεν χρόνῳ ὡμολο- ημ ὰ 9 “ἐμ ΘᾺ χθο Ὁ ὧμ 

ῃ Ο ᾽ , "» Ἂν ὥ 
γήϑη; [ὅπερ καὶ ἄρτι ἐλέγετο] ἢ πᾶσαι ἡμῖν ἐκεῖναι 
αἱ πρόσϑεν ὁμολογίαι ἐν ταῖσδε ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις 
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ἐχκεχυμέναι εἰσίν, καὶ πάλαι, ὦ Κρίτων, ἄρα τηλι- 
Β χοέδε γέροντες ἄνδρες πρὸς ἀλλήλους σπουδῇ || δια- 
λεγόμενοι ἐλάϑομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παίδων οὐδὲν δια- 
φέροντες; ἢ παντὸς μᾶλλον οὕτως ἔχει, ὥσπερ τότε 
ἐλέγετο ἡμῖν, εἴτε φασὶν οἵ πολλοὶ εἴτε μή, καὶ εἴτε 
δεῖ ἡμᾶς ἔτι τῶνδε χαλεπώτερα πάσχειν εἶτε καὶ πραό- 
τερα, ὅμως τό γε ἀδικεῖν τῷ ἀδικοῦντι καὶ κακὸν καὶ 
αἰσχρὸν τυγχάνει ὃν παντὶ τρόπῳ; φαμὲν ἢ οὔ; 

ΚΡ. Φαμέν. 

ΣΩῷ. Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν. 
ΚΡ. Οὐ δῆτα. 
Σῷ. Οὐδὲ ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδικεῖν, ὡς οἵ 

Οπολλοὶ οἴονται, ἐπειδή γε οὐδαμῶς δεῖ | ἀδικεῖν. 
ΚΡ. Οὐ φαίνεται. 
Σῷ, Τί δὲ δή; κακουργεῖν δεῖ, ὦ Κρίτων, ἢ οὔ; 

ΚΡ. Οὐ δεῖ δήπου, ὦ Σώκρατες. 

Σῷ. Τί δέ; ἀντικακουργεῖν κακῶς πάσχοντα, ὡς 
οὗ πολλοί φασιν, δίκαιον ἢ οὐ δίκαιον : 

ΚΡ. Οὐδαμῶς. 
Σῷ, Τὸ γάρ που κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους τοῦ 

ἀδικεῖν οὐδὲν διαφέρει. 
ΚΡ. ᾽4ληϑῆ λέγεις. 
ΣΦ, Οὔτε ἄρα ἀνταδικεῖν δεῖ οὔτε κακῶς ποιεῖν 

οὐδένα ἀνϑφώπων, οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν πάσχῃ ὑπ᾽ αὐτῶν. 
καὶ ὅρα, ὦ Κρίτων, ταῦτα καϑομολογῶν, ὅπως μὴ 

Ὁ παρὰ | δόξαν ὁμολογῇς. οἶδα γάρ, ὅτι ὀλίγοις τισὶ 

ταῦτα καὶ δοκεῖ καὶ δόξει. οἷς οὖν οὕτω δέδοκται 

καὶ οἷς μή, τούτοις οὐκ ἔστι κοινὴ βουλή, ἀλλὰ 
ἀνάγκη τούτους ἀλλήλων καταφρονεῖν, ὁρῶντας τὰ 

ἀλλήλων βουλεύματα. σκόπει δὴ οὖν καὶ σὺ εὖ μάλα, 
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πότερον κοινωνεῖς καὶ ξυνδοκεῖ σον καὶ ἀρχώμεϑα 
ἐντεῦϑεν βουλευόμενοι, ὡς οὐδέποτε ὀρϑῶς ἔχοντος 
οὔτε τοῦ ἀδικεῖν οὔτε τοῦ ἀνταδικεῖν οὔτε κακῶς 

πάσχοντα ἀμύνεσϑαι ἀντιδρῶντα κακῶς" ἢ ἀφίστασαι 
καὶ οὐ κοινωνεῖς τῆς ἀρχῆς; ἐμοὶ [ μὲν γὰρ καὶ πάλαι Εὶ 
οὕτω καὶ νῦν ἔτι δοκεῖ, σοὶ δὲ εἴ πῃ ἄλλῃ δέδοκται, 
λέγε καὶ δίδασκε. εἰ δ᾽ ἐμμένεις τοῖς πρόσϑε, τὸ 
μετὰ τοῦτο ἄκουε. 

ΚΡ. ΄4λλ᾽ ἐμμένω τε καὶ ξυνδοκεῖ μοι᾿ ἀλλὰ λέγε. 
Σῷ, “Ζέγω δὴ αὖ τὸ μετὰ τοῦτο, μᾶλλον δ᾽ ἐρωτῶ" 

πότερον ἃ ἄν τις ὁμολογήσῃ τῳ δίκαια ὄντα ποιητέον 
ἢ ἐξαπατητέον; 

ΚΡ. Ποιητέον. 
ΧΙ. ΣΘΩ. Ἐκ τούτων δὴ ἄϑρει. ἀπιόντες ἐνθένδε 

ἡμεῖς μὴ πείσαντες τὴν [ πόλιν πότερον κακῶς τινὰς δ0 

ποιοῦμεν, καὶ ταῦτα οὺς ἥκιστα δεῖ, ἢ οὔ; καὶ ἐμμέ- 
νομὲν οἷς ὡμολογήσαμεν δικαίοις οὖσιν ἢ οὔ; 

ΚΡ, Οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἀποκρίνασϑαι πρὸς 

ὃ ἐρωτᾷς" οὐ γὰρ ἐννοῶ. 
Σῷ. ΄4λλ᾽ ὧδε σκόπει. εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε 

εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴϑ'᾽ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, 
ἐλθόντες οἵ νόμοι καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ἐπισταν- 

τες ἔροιντο᾽ εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις 

ποιεῖν; ἄλλο τι ἢ τούτῳ τῷ ἔργῳ, ᾧ ἐπιχειρεῖς, δια- 
νοεῖ τούς τε νόμους | ἡμᾶς ἀπολέσαι καὶ ξύμπασαν Β 

τὴν πόλιν τὸ σὸν μέρος; ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τε ἔτι ἐκεί- 
νὴν τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ ἀνατετράφϑαι, ἐν ἧ αἵ 
γενόμεναι δίκαι μηδὲν ἰσχύουσιν, ἀλλὰ ὑπὸ ἰδιωτῶν 
ἄκυροί τε γίγνονται καὶ διαφϑείρονται; τί ἐροῦμεν, 

ὦ Κρίτων, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα; πολλὰ γὰρ 
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Ἂ» " ΒΩ Ἁ ΓΝ 2 - 6 Ἁ 4 

ἂν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τούτου 
-" ’ 3 ’ κι Ἁ ,ὕ Ἁ ’ 

τοῦ νόμου ἀπολλυμένου, ὃς τὰς δίκας τὰς δικασϑ εἔ- 

σας προστάττει κυρίας εἶναι. ἢ ἐροῦμεν πρὸς αὐτούς, 
’ 3 ’ ἢ ς -“ ς ’ 2 2 -" Ἁ Οὔτε ἠδίέκει ] γὰρ ἡμᾶς ἡ πόλις καὶ οὐκ ὀρϑῶς τὴν 
δίκην ἔκρινεν; ταῦτα ἢ τί ἐροῦμεν; 

ΚΡ. Ταῦτα νὴ Ζία, ὦ Σώκρατες. 
“4 ’ 5 » 5 

ΧΙ]. ΣΘΩ. “Τί οὖν, ἂν εἴπωσιν οὗ νόμοι" “ὦ Σώ- 
κρατες, ἢ καὶ ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε καὶ σοί, ἢ 
ἐμμένειν ταῖς δίκαις αἷς ἂν ἡ πόλις δικάξῃ; εἰ οὖν 
αὐτῶν ϑαυμάξοιμεν λεγόντων, ἴσως ἂν εἴποιδν, ὅτι 
ὦ Σώκρατες, μὴ ϑαύμαξε τὰ λεγόμενα, ἀλλ᾽ ἀποκρέ- 
νου, ἐπειδὴ καὶ εἴωϑας χρῆσϑαν τῷ ἐρωτᾶν τε καὶ 
2 ΄ ᾽ »-»" “«“ - 

Ὁ ἀποκρίνεσϑαι. φέρε γάρ, τί ἐγκαλῶν | ἡμῖν καὶ τῇ 

πόλει ἐπιχειρεῖς ἡμᾶς ἀπολλύναι; οὐ πρῶτον μέν δὲ 
ἐγεννήσαμεν ἡμεῖς, καὶ δι’ ἡμῶν ἐλάμβανεν τὴν μη- 

3 τέρα σου ὁ πατὴρ καὶ ἐφύτευσέν σε; φράσον οὖν, 
τούτοις ἡμῶν, τοῖς νόμοις τοῖς περὶ τοὺς γάμους, 
μέμφεν τι, ὡς οὐ καλῶς ἔχουσιν; “οὐ μέμφομαι, 
φαίην ἄν. “ἀλλὰ τοῖς περὶ τὴν τοῦ γενομένου τροφήν 

τ Ν “Ὁ 

τε καὶ παιδείαν, ἐν ἡ καὶ σὺ ἐπαιδεύϑης; ἢ οὐ καλῶς 
προσέταττον ἡμῶν οἵ ἐπὶ τούτοις τεταγμένον νόμοι; 
παραγγέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ δε ἐν μουσικῇ καὶ 

Ε γυμναστικῇ παιδεύειν; “καλῶς. ] φαίην ἄν. “εἶεν. 
ἐπειδὴ δὲ ἐγένου τὸ καὶ ἐξετράφης καὶ ἐπαιδεύϑης, 
ἔχοις ἂν εἰπεῖν πρῶτον μὲν ὡς οὐχὶ ἡμέτερος ἦσθα 
καὶ ἔκγονος καὶ δοῦλος, αὐτός τε καὶ οἱ σοὶ πρόγο- 

Η Η ὦ δι 9 ὧ , 53.., ϑὲ' Ν᾽ » , Μ νου; καὶ εἰ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, ἀρ᾽ ἐξ ἴσου οἴει εἶναι 
σοὶ τὸ δίκαιον καὶ ἡμῖν, καὶ ἅττ᾽ ἂν ἡμεῖς σε ἐπιχει- 
ρῶμεν ποιεῖν, καὶ σοὶ ταῦτα ἀντιποιεῖν οἴει δίκαιον 
3 4, . ᾿ “ ᾿ , 2 ἡ 

εἶναι; ἢ πρὸς μὲν ἄρα δοι τὸν πατέρα οὐκ ἐξ ἴσου 
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ἣν τὸ δίκαιον καὶ πρὸς τὸν δεσπότην, εἴ σοι ὧν 
ἐτύγχανεν, ὥστε, ἅπερ πάσχοις, ταῦτα καὶ ἀντιποιεῖν, 
οὔτε κακῶς ἀκούοντα ἀντιλέγειν οὔτε | τυπτόμενον 51 
3 ’ ΓΩ " -»" 4 Ν Ἁ ες 

ἀντιτύπτειν οὔτε ἄλλα τοιαῦτα πολλά" πρὸς δὲ τὴν 
' ᾽ Ἁ ᾿ ’ .. ἢ “ 7 

πατρίδα ἄρα καὶ τοὺς νόμους ἐξέσται σοι, ὥστε, ἐάν 
σε ἐπιχειρῶμεν ἡμεῖς ἀπολλύναι δίκαιον ἡγούμενοι 
εἶναι, καὶ σὺ δὲ ἡμᾶς τοὺς νόμους καὶ τὴν πατρίδα, 
καϑ' ὅσον δύνασαι, ἐπιχειρήσεις ἀνταπολλύναι, καὶ 
φήσεις ταῦτα ποιῶν δίκαια πράττειν, ὁ τῇ ἀληϑείᾳ 
τῆς ἀρετῆς ἐπιμελόμενος; ἢ οὕτως εἶ σοφός, ὥστε 
λέληϑέν σε, ὅτι μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων 
προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρὶς καὶ 
σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν [ μείξονι μοίρᾳ καὶ Β 
παρὰ ϑεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνϑρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι, καὶ 

σέβεσϑαι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν καὶ ϑωπεύειν πα- 
τρίδα χαλεπαίνουσαν ἢ πατέρα, καὶ ἢ πείϑειν ἢ ποιεῖν, 
ἃ ἂν κελεύῃ, καὶ πάσχειν, ἐάν τι προστάττῃ παϑεῖν, 
ς ’, 2ὔ᾽ Πα , 27 -“ 

ησυχίαν ἄγοντα, ἕαντε τυπτεσϑαν ἕαντε δεῖσϑαι., 

ἐάντε εἰς πόλεμον ἄγῃ τρωϑησόμενον ἢ ἀποϑανού- 
μενον, ποιητέον ταῦτα, καὶ τὸ δίκαιον οὕτως ἔχει. 
καὶ οὐχὶ ὑπεικτέον οὐδὲ ἀναχωρητέον οὐδὲ λειπτέον 

Ἁ ΄ 2 Ἁ Ἁ 3 ’ Ἁ 3 ’, 

τὴν τάξιν, ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν δικαστηρίῳ 
καὶ πανταχοῦ ποιητέον, ἃ ἂν κελεύῃ ἡ ] πόλις καὶ ἡ 0 

΄, ᾿ τ ’ ΄ 
πατρίς, ἢ πείϑειν αὐτήν, ἢ τὸ δίκαιον πέφυκε, βιά- 
ξεσϑαν δὲ οὐχ ὅσιον οὔτε μητέρα οὔτε πατέρα, πολυ 

Ἁ ῇ ͵ ξ΄ Χ ΄ , 
δὲ τούτων ἔτι ἧττον τὴν πατρίδα;:᾽ τί φήσομεν πρὸς 

-“ 5 , 3 -» , Ἁ ΄ καὶ » 

ταῦτα, ὦ Κρίτων; ἀληϑῆ λέγειν τοὺς νόμους ἢ οὔ; 
ΚΡ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

, ΕΣ - ΧΙΠ. Σῶ. ἱΣκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες, φαῖεν 
Ἅ , - » "ὩΣ 

ἂν ἴσως οἷ νόμοι, “εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληϑῆ λέγομεν, ὅτι 
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οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς. ἡμεῖς 

γάρ σε γεννήσαντες, ἐκϑρέψαντες, παιδεύσαντες, μετα- 
δόντες ἁπάντων ὧν οἷοί τ᾽ ἦμεν καλῶν σοὶ καὶ τοῖς 

Ὁ ἄλλοις πᾶσιν πολίταις, ὅμως προαγορεύομεν τῷ ἐξου- 
σίαν πεποιηκέναι ᾿4ϑηναίων τῷ βουλομένῳ, ἐπειδὰν 

δοκιμασθῇ καὶ ἴδῃ τὰ ἐν τῇ πόλει πράγματα καὶ ἡμᾶς 
" ’ὔ ΒΕ ΤῊΝ ᾿ ΘΙ λῇ ς » ϑδω ὦ 

τους νόμους, ᾧ ἂν μὴ ἀρέξσκωμεν ἡμεῖς, ἐξεῖναι λα- 
΄, ς 2 3 , Ω κ᾿ ’ " 3 Χ βόντα τὰ αὑτοῦ ἀπιέναι ὅποι ἂν βούληται. καὶ οὐδεὶς 

ς »- - ’ 9 ΄ ᾽ 95 ς. 2 ’ 5} 

ἡμῶν τῶν νόμων ἐμποδών ἐστιν οὐδ᾽ ἀπαγορεύει, ἐάν- 
τε τις βούληται ὑμῶν εἰς ἀποικίαν ἰέναι, εἰ μὴ ἀρέ- 
σκοίμὲεν ἡμεῖς τε καὶ ἡ πόλις, ἐάντε μετοικεῖν ἄλλοσέ 
πον ἐλϑών, ἰέναι ἐκεῖσε ὅποι ἂν βούληται, ἔχοντα τὰ 

- πὸ -" ᾿ - 

Ε αὑτοῦ. ὃς δ᾽ ἂν ] ὑμῶν παραμείνῃ, ὁρῶν ὃν τρόπον 
ς Ἔ ’ ,ὕ ͵ ᾽ 53 Ἁ ,ὔ 

ἡμεῖς τὰς τε δίκας δικαξζομεν καὶ τάλλα τὴν πόλιν 
-»" “» Β “ 

διοικοῦμεν, ἤδη φαμὲν τοῦτον ὡμολογηκέναι ἔργῷ 
« « κ᾿ ς -“ ͵ -» 

ἡμῖν ἃ ἂν ἡμεῖς κελεύωμεν ποιήσειν ταῦτα, καὶ τὸν 
μὴ πευιϑόμενον τριχῇ φαμὲν ἀδικεῖν, ὅτι τε γεννηταῖς 
οὖσιν ἡμῖν οὐ πείϑεται, καὶ ὅτι τροφεῦσι, καὶ ὅτι 
ὁμολογήσας ἡμῖν πείϑεσθαι οὔτε πείϑεται οὔτε πείϑει 

ὅ ἡμᾶς, εἰ μὴ καλῶς τι ποιοῦμεν, [ προτυιϑέντων ἡμῶν 
καὶ οὐκ ἀγρίως ἐπιταττόντων ποιεῖν ἃ ἂν κελεύωμεν, 
νι Ἁ 3 Ψ, -“ , Ἵ , ς -" Ἧ “ 

ἀλλὰ ἐφιέντων δυοῖν ϑάτερα, ἡ πείϑειν ἡμᾶς ἡ ποιεῖν, 

τούτων οὐδέτερα ποιεῖ. 
ΧΙΥ. Ταύταις δή φαμεν καὶ σέ, ὦ Σώκρατες, ταῖς 

αἰτίαις ἐνέξεσϑαι, εἴπερ ποιήσεις ἃ ἐπινοεῖς, καὶ οὐχ 
ἥκιστα ᾿4ϑηναίων σέ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μάλιστα. εἰ οὖν 
ἐγὼ εἴποιμι" διὰ τί δή; ἴσως ἄν μου δικαίως καϑ- 

’ , Γ ᾽ ἘΝ , 3 ΄ 24 1 
ἄπτοιντο λέγοντες, ὍὋὯτι ἕν τοῖς μαλιστὰ “4ϑηναίων ἐγὼ 

αὐτοῖς ὡμολογηκὼς τυγχάνω ταύτην τὴν ὁμολογίαν. 
Ξ Ἁ Ἅ Φ ς 5 , δ τὰς Λ Βφαῖεν γὰρ ἂν ὅτι “ὦ Σώκρατες, μεγάλα ἡμῖν | τού- 



ΚΡΙΤΩ͂Ν. 9 

τῶν τεκμήριά ἐστιν, ὅτι σοι καὶ ἡμεῖς ἠρέσκομεν καὶ 
ς ’ ᾽ Ἁ Ω » Ω ᾿] ,ὕ ς 4 

ἡ πόλις᾽ οὐ γὰρ ἂν ποτὲ τῶν ἄλλων ϑηναίων ἀπαν- 

τῶν διαφερόντως ἐν αὐτῇ ἐπεδήμεις, εἰ μή σοι δια- 
φερόντως ἤρεσκεν, καὶ οὔτ᾽ ἐπὶ ϑεωρίαν πώποτ᾽ ἐκ 
τῆς πόλεως ἐξῆλϑες [, ὅτι μὴ ἅπαξ εἰς ᾿Ισϑμόν.) οὔτε 
ἄλλοσε οὐδαμόσε, εἰ μή ποι στρατευσόμενος, οὔτε 
ἄλλην ἀποδημίαν ἐποιήσω πώποτε, ὥσπερ οἱ ἄλλοι 
ἄνθρωποι, οὐδ᾽ ἐπιϑυμία σε ἄλλης πόλεως οὐδὲ ἄλλων 

’ 1) ᾽ ’ 3 δ' ς -“ ρ 

νόμων ἔλαβεν εἰδέναι, ἀλλὰ ἡμεῖς σοι ἱχανοὶ ἦμεν 

καὶ ἡ ἡμετέρα πόλις᾽ οὕτω | σφόδρα ἡμᾶς ἡροῦ, καὶ 
ὡμολόγεις καϑ' ἡμᾶς πολιτεύσεσθαι, τά τε ἄλλα καὶ 
παῖδας ἐν αὐτῇ ἐποιήσω, ὡς ἀρεσκούσης σοι τῆς πό- 

λεῶς. ἔτι τοίνυν ἐν αὐτῇ τῇ δίκῃ ἐξῆν σοι φυγῆς 
τιμήσασϑαι, εἰ ἐβούλου, καὶ ὅπερ νῦν ἀκούσης τῆς 
πόλεως ἐπιχειρεῖς, τότε ἑχούσης ποιῆσαι. σὺ δὲ τότε 
μὲν ἐκαλλωπίζου ὡς οὐκ ἀγανακτῶν, εἰ δέοι τεϑνάναι 
σε, ἀλλὰ ἡροῦ, ὡς ἔφησϑα, πρὸ τῆς φυγῆς ϑάνατον᾽ 

νῦν δὲ οὔτ᾽ ἐκείνους τοὺς λόγους αἰσχύνει, οὔτε ἡμῶν 
- ΄ ᾽ ’ ᾽ - Ἦν ΄ τῶν νόμων ἐντρέπει, ἐπιχειρῶν διαφϑεῖραι, πράττεις 

[χ4 Ἥ » ͵ ἤ 3 4 

τε ἅπερ ἂν δοῦλος φαυλότατος πράξειεν, ἀποδιδρά- Ὁ 

ὄχειν ἐπιχειρῶν παρὰ τὰς ξυνϑήκας τε καὶ τὰς ὁμο- 
λογίας, καϑ' ἃς ἡμῖν ξυνέϑου πολιτεύεσϑαι. πρῶτον 
μὲν οὖν ἡμῖν τοῦτ᾽ αὐτὸ ἀπόκριναι, εἰ ἀληϑῆ λέγο- 

ἴ ’ ξ ’ ’ 2 
Ε- φασκοντὲς δὲ τον υαμζην ἀρημϑ πολιτεύεσϑαν καϑ 

ἡμᾶς ἔργῳ. ἀλλ᾽ οὐ λόγῳ, ἢ οὐκ ἀληϑῆ. τί φῶμεν 

πρὸς ταῦτα, ὦ πο ϑρρϑι ἄλλο τι ἢ ὁμολογῶμεν; 

ΚΡ. ᾿Δνάγκη, ὦ Σώκρατες. 

Σῶ. “Ἅ4λλο τι οὖν, ἂν φαῖεν, “ἢ ξυνϑήκας τὰς 
πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ὁμολογίας παραβαίνεις, οὐχ 
ὑπὸ [| ἀνάγκης ὁμολογήσας οὐδὲ ἀπατηϑεὶς οὐδὲ ἐνὲ 
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ὀλίγῳ χρόνῳ ἀναγχασϑεὶς βουλεύσασϑαι, ἀλλ᾽ ἐν ἔτε- 
σιν ἑβδομήκοντα, ἐν οἷς ἐξῆν σοι ἀπιέναι, εἰ μὴ ἠρέ- 
σκομὲν ἡμεῖς μηδὲ δίκαιαι ἐφαίνοντό σον αἵ ὁμολο- 
γίαι εἶναι. σὺ δὲ οὔτε “ακεδαίμονα προῃροῦ οὔτε 
Κρήτην, ἃς δὴ ἑκάστοτε φὴς εὐνομεῖσϑαι, οὔτε ἄλλην 

58 οὐδεμίαν τῶν ᾿“Ελληνίδων πόλεων οὐδὲ τῶν | βαρβα- 
οικῶν, ἀλλὰ ἐλάττω ἐξ αὐτῆς ἀπεδήμησας ἢ οἵ χωλοί 
τε καὶ τυφλοὶ καὶ οἵ ἄλλοι ἀνάπηροι" οὕτω σοι δια- 
φερόντως τῶν ἄλλων ᾿4ϑηναίων ἤρεσκεν ἡ πόλις τε 
καὶ ἡμεῖς οὗ νόμοι δῆλον ὅτι᾽ τίνει γὰρ ἂν πόλις 
ἀρέσκοι ἄνευ νόμων; νῦν δὲ δὴ οὐκ ἐμμένεις τοῖς 
ὡμολογημένοις ; ἐὰν ἡμῖν γε πείϑῃ, ὦ Σώκρατες" καὶ 
οὐ καταγέλαστός γε ἔσει ἐκ τῆς πόλεως ἐξελϑών. 

ΧΥ. Σκόπει γὰρ δή, ταῦτα παραβὰς καὶ ἐξαμαρ- 
τάνων τι τούτων τί ἀγαϑὸν ἐργάσει σαυτὸν ἢ τοὺς 

Β ἐπιτηδείους τοὺς ] σαυτοῦ. ὅτι μὲν γὰρ κινδυνεύσουσίέ 
γέ σου οἱ ἐπιτήδειον καὶ αὐτοὶ φεύγειν καὶ στερηϑῆ- 
ναι τῆς πόλεως ἢ τὴν οὐσίαν ἀπολέσαι, σχεδόν τι 
δῆλον᾽ αὐτὸς δὲ πρῶτον μὲν ἐὰν εἰς τῶν ἐγγύτατά 
τινα πόλεων ἔλθῃς, ἢ Θήβαξε ἢ Μέγαράδε ---- εὐνο- 
μοῦνται γὰρ ἀμφότεραι --- πολέμιος ἥξεις, ὦ ΣΙώκρα-᾽ 
τες, τῇ τούτων πολιτείᾳ, καὶ ὅσοιπερ κήδονται τῶν 
αὐτῶν πόλεων, ὑποβλέψονταί σε διαφϑορέα ἡγούμενοι. 
τῶν νόμων, καὶ βεβαιώσεις τοῖς δικασταῖς τὴν δόξαν, 

Οὥστε δοκεῖν ὀρϑῶς τὴν δίκην δικάσαι" ὅστις γὰρ 
νόμων διαφϑορεύς ἐστιν, σφόδρα που δόξειεν ἂν 
νέων γε καὶ ἀνοήτων ἀνθρώπων διαφϑορεὺς εἶναι. 
πότερον οὖν φεύξει τάς τε εὐνομουμένας πόλεις καὶ 
τῶν ἀνδρῶν τοὺς κοσμιωτάτους; καὶ τοῦτο ποιοῦντι 
ἄρα ἄξιόν σοι ξῆν ἔσται; ἢ πλησιάσεις τούτοις καὶ 
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, 3 
ἀναισχυντήσεις διαλεγόμενος --- τίνας λόγους, ὦ Σώ- 

Ἢ δ’ ᾿ ΄ ς (: 3 Ἁ Α ς 

κρατες; ἢ οὕσπερ ἐνθάδε, ὡς ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ δικαιο- 

σύνη πλείστου ἄξιον τοῖς ἀνθρώποις καὶ τὰ νόμιμα 
ἣ, [ ΄ Ἁ 2 , , 4“ -»Σ-Ὺ Ἁ καὶ οἵ νόμοι; καὶ οὐκ οἴει ἄσχημον ἂν φανεῖσϑαι τὸ 

τοῦ [ Σωκράτους πρᾶγμα; οἴεσθαί γεὲ χρή. ἀλλ᾽ ἐκ Ὁ 
μὲν τούτων τῶν τόπων ἀπαρεῖς, ἥξεις δὲ εἰς Θεττα- 
λίαν παρὰ τοὺς ξένους τοὺς Κρίτωνος" ἐκεῖ γὰρ δὴ 
πλείστη ἀταξία καὶ ἀκολασία, καὶ ἴσως ἂν ἡδέως σου 
ἀκούοιεν, ὡς γελοίως ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπεδίδρα- 
ὄκὲς σκευήν τέ τινα περιϑέμενος, ἢ διφϑέραν λαβὼν 
ἢ ἄλλα οἷα δὴ εἰώϑασιν ἐνόχευάξεσϑαι οἱ ἀποδιδρά- 
σχοντες, καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ μεταλλάξας" ὅτι δὲ 
γέρων ἀνὴρ σμικροῦ χρόνου τῷ βίῳ λοιποῦ ὄντος, 

ς } ΄ αν τ Ο' 2 -" 2 - : 

ὡς τὸ εἰχός, ἐτόλμησας οὕτως αἰσχρῶς ἐπιϑυμεῖν Ἐ 
ζῆν, νόμους τοὺς μεγίστους παραβάς, οὐδεὶς ὃς ἐρεῖ; 
ἴσως, ἂν μή τινα λυπῇς" εἰ δὲ μή, ἀκούσει, ὦ Σώ- 
κρατες, πολλὰ καὶ ἀνάξια σαυτοῦ. ὑπερχόμενος δὴ 
βιώσει πάντας ἀνθρώπους καὶ δουλεύων --- τί ποιῶν; 
ἭἽ 3 4 2 ’ ἰχέ ΦῊ ΑΣ » 2 

ῃ εὐωχούμενος ἐν Θετταλίᾳ, ὡσπὲρ ἐπὶ δεῖπνον ἀπο- 

δεδημηκὼς εἰς Θετταλίαν; λόγοι δὲ ἐκεῖνοι οἵ περὶ 
δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ποῦ ἡμῖν | ἔσον- 84 
ται; ἀλλὰ δὴ τῶν παίδων ἕνεκα βούλει ζῆν, ἵνα. 
αὐτοὺς ἐκϑρέψῃς καὶ παιδεύσῃς; τί δέ; εἰς Θετταλίαν 
αὐτοὺς ἀγαγὼν ϑρέψεις τε καὶ παιδεύσεις, ξένους 

΄ [κἢ Ἁ ΜΝ 3 ’ “4. - Ἁ 

ποιήσας, ἵνα καὶ τοῦτο ἀπολαύσωσιν; ἢ τοῦτο μὲν 
οὔ, αὐτοῦ δὲ τρεφόμενοι σοῦ ξῶντος βέλτιον ϑρέψον- 
ται καὶ παιδεύσονται, μὴ ξυνόντος σοῦ αὐτοῖς; οἷ γὰρ 
ἐπιτήδειοι οἵ σοὶ ἐπιμελήσονται αὐτῶν. πότερον ἐὰν 

3 

εἰς Θετταλίαν ἀποδημήσῃς, ἐπιμελήσονται, ἐὰν δὲ εἰς 
“Διδου ἀποδημήσῃς, οὐχὶ ἐπιμελήσ ; εἶ Ἵ ημήσῃς, οὐχὶ ἐπιμελήσονται; εἴπερ γέ τι 

ῬΙΆΤΟΙ 6 
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Βὄφελος αὐτῶν ἐστιν τῶν | δον φασχόντων ἐπιτηδείων 
εἶναι, οἴεσϑαί γε χρή. 

ΧΥ͂Ι. ᾿4λλ᾽, ὦ Σώκρατες, πειϑόμενος ἡμῖν τοῖς 
σοῖς τροφεῦσι μήτε παῖδας περὶ πλείονος ποιοῦ μήτε 
τὸ ζῆν μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ δικαίου, ἵνα εἰς 
“Ἧιδου ἐλθὼν ἔχῃς πάντα ταῦτα ἀπολογήσασϑαι τοῖς 
ἐκεῖ ἀἄρχουσιν᾽ οὔτε γὰρ ἐνθάδε σοι φαίνεται ταῦτα 
πράττοντι ἄμεινον εἶναι οὐδὲ δικαιότερον οὐδὲ ὁσιώ- 
τερον; οὐδὲ ἄλλῳ τῶν σῶν οὐδενί, οὔτε ἐκεῖσε ἀφι- 
κομένῳ ἄμεινον ἔσται. ἀλλὰ νῦν μὲν ἠδικημένος ἄπει, 

Ο ἐὰν ἀπίῃς, οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν | νόμων ἀλλὰ ὑπ᾽ ἀν- 
ϑρώπων" ἐὰν δὲ ἐξέλϑῃς οὕτως αἰσχρῶς ἀνταδικήσας 
ἐδ καὶ ἀντικακουργήσας, τὰς σαυτοῦ ὁμολογίας τε καὶ 
ξυνϑήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς παραβὰς καὶ κακὰ ἐργασά- 
μενος τούτους οὖς ἥκιστα ἔδει, σαυτόν τε καὶ φίλους 

καὶ πατρίδα καὶ ἡμᾶς, ἡμεῖς τέ σοι χαλεπανοῦμεν 
ξῶντι, καὶ ἐκεῖ οἵ ἡμέτεροι ἀδελφοὶ οἱ ἐν Δδιδου νόμοι 
οὐκ εὐμενῶς σε ὑποδέξονται, εἰδότες, ὅτι καὶ ἡμᾶς 
ἐπεχείρησας ἀπολέσαι τὸ σὸν μέρος. ἀλλὰ μή δὲ 

ἢ πείσῃ Κρίτων ποιεῖν ἃ λέγει μᾶλλον | ἢ ἡμεῖς. 

ΧΥ͂ΙΙ. Ταῦτα, ὦ φίλε ἑταῖρε Κρίτων, εὖ ἴσϑιε ὅτι 
ἐγὼ δοκῶ ἀκούειν, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες τῶν 
αὐλῶν δοκοῦσιν ἀκούειν, καὶ ἐν ἐμοὶ αὕτη ἡ ἠχὴ 
τούτων τῶν λόγων βομβεῖ καὶ ποιεῖ μὴ δύνασϑαι τῶν 
ἄλλων ἀκούειν: ἀλλὰ ἴσϑι, ὅσα γε τὰ νῦν ἐμοὶ δὸο- 
κοῦντα, ἐὰν λέγῃς παρὰ ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. ὅμως 
μέντοι εἴ τι οἴει πλέον ποιήσειν, λέγξ. 

ΚΡ. ᾿4λλ᾽, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω λέγειν. 

0 Σῷ. Ἔα τοίνυν, ὦ Κρίτων, ] καὶ πράττωμεν ταύτῃ; 
ἐπειδὴ ταύτῃ ὁ ϑεὸς ὑφηγεῖται. 



ΦΑΙΔΟΝ 

[ἢ περὶ ψυχῆς, ἠϑικός. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ ΒΌΤ 
Ῥ. 51 

ἘΧΕΚΡΑΤΗΣ, ΦΑΙΔΩΝ, ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ, 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΕΒΗΣ, ΣΙΜΜΙΑΣ, ΚΡΙΤΩΝ, 

ΟΤΩΝ ΕΝΔΕΈΕΚΑ ὙΠΗΡΈΤΗΣ. 

Ι. ἘΧ. Αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει 
, “-" ἕ ͵ -“"- 

ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἢ τὸ φάρμακον ἔπιεν ἐν τῷ δε- 
σμωτηρίῳ, ἢ ἄλλου του ἤκουσας; 

ΦΑΙΔ. Αὐτός, ὦ ᾿Εχέκρατες. 
ΕΧ. Τί οὖν δή ἐστιν ἅττα εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ τοῦ 
, - 2 ’ 8 ; ᾿Ὶ κ᾿ 2 Ἃ 3 ᾿« 

ϑανάτου; καὶ πῶς ἐτελεύτα; ἡδέως γὰρ ἂν ἐγὼ ἀκού- 
σαιμι. καὶ γὰρ οὔτε τῶν πολιτῶν Φλιασίων οὐδεὶς 

7 ᾽ ΄ Ἁ - " ῇ ΒΩ , 

πάνυ τι ἐπιχωριάξει τὰ νῦν ᾿Αϑήναξε, οὔτε τις ξένος 
ἀφῖκται χρόνου συχνοῦ ἐκεῖϑεν, ὅστις ἂν ἡμῖν σαφές 
τι | ἀγγεῖλαι οἷός τ᾽ ἠν περὶ τούτων, πλήν γὲ δὴ Β 
“ , ᾿ 3 ΄ - ."» 5 καἱ 
ὅτε φάρμακον πιῶν ἀποϑάνοι" τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν 

εἶχεν φράζξειν. 
ΦΑΙΔ. Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ] ἄρα ἐπύϑεσϑε ὅ8 

ὃν τρόπον ἐγένετο; 
ἘΧ. Ναί, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τις, καὶ ἐθαυμά- 

ξομέν γε, ὅτι πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον 
φαίνεται ἀποϑανών. τί οὖν ἡν τοῦτο, ὦ Φαίδων; 

6 
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ΦΑΙΔ, Τύχη τις αὐτῷ, ὦ ᾿Εχέχρατες, συνέβη" 

ἔτυχεν γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐστεμμένη 
τοῦ πλοίου, ὃ εἰς 4ῆλον ᾿4ϑηναῖοι πέμπουσιν. 

ἘΧ. Τοῦτο δὲ δὴ τί ἐστιν; 
ΦΑΙΔ. Τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πλοῖον. ὥς φασιν ᾿Αϑηναῖοι, 

ἐν ᾧ Θησεύς ποτὲ εἰς Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὰ ἐκείνους 

Β ὥχετο [ ἄγων καὶ ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώϑη. τῷ οὖν 
᾿“πόλλωνι εὔξαντο, ὡς λέγεται, τότε, εἰ σωϑεῖεν, 
ἑχάστου ἔτους ϑεωρίαν ἀπάξειν εἰς 4ῆἤλον" ἣν δὴ ἀεὶ 
καὶ νῦν ἔτι ἐξ ἐκείνου κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῷ ϑεῷ πέμπουσιν. 
ἐπειδὰν οὖν ἄρξωνται τῆς ϑεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς 

ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ καϑαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ 
μηδένα ἀποκτιννύναι, πρὶν ἂν εἰς Ζ7λόν τε ἀφίκηται 
τὸ πλοῖον καὶ πάλιν δεῦρο᾽ τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ 
χρόνῳ γίγνεται, ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες 

Οσαὐτούς. ἀρχὴ | δ᾽ ἐστὶ τῆς ϑεωρίας, ἐπειδὰν ὁ ἱερεὺς 
τοῦ ᾿Ζπόλλωνος στέψῃ τὴν πρύμναν τοῦ πλοίου" τοῦτο 
δ᾽ ἔτυχεν, ὥσπερ λέγω, τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης γεγονός. 
διὰ ταῦτα καὶ πολὺς χρόνος ἐγένετο τῷ Σωκράτει ἐν 
τῷ δεσμωτηρίῳ ὁ μεταξὺ τῆς δίκης τε καὶ ϑανάτου. 

1. ἘΧ. Τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν ϑάνατον, 
ὦ Φαίδων; τί ἦν τὰ λεχϑέντα καὶ πραχϑέντα, καὶ 
τίνες οἵ παραγενόμενον τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρί; ἢ 

οὐκ εἴων οἵ ἄρχοντες παρεῖναι, ἀλλ᾽ ἔρημος ἐτελεύτα 
φίλων; 

" ΦΑΙΔ, [Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσάν τινὲς καὶ πολ- 
λοί γε. 

ΕΧ. Ταῦτα δὴ πάντα προϑυμήϑητι ὡς σαφέστατα 

ἡμῖν ἀπαγγεῖλαι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὖσα. 
ΦΑΙΔ. ᾿“λλὰ σχολάξω γε καὶ πειράσομαι ὑμῖν 
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διηγήσασθαι" καὶ γὰρ τὸ μεμνῆσϑαι Σωκράτους καὶ 
αὐτὸν λέγοντα καὶ ἄλλου ἀχούοντα ἔμοιγε ἀεὶ πάντων 

ἥδιστον. 
ε , ἘΧ. ᾿Δλλὰ μήν, ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς ἀκουσομέ- 

νους γε τοιούτους ἑτέρους ἔχεις" ἀλλὰ πειρῶ ὡς ἂν 
δύνῃ ἀκριβέστατα διεξελθεῖν πάντα. 

ΦΑΙΔ. Καὶ μὴν ἔγωγε ϑαυμάσια | ἔπαϑον παραγε- Ἐὶ 

νόμενος. οὔτε γὰρ ὡς ϑανάτῳ παρόντα με ἀνδρὸς 
ἐπιτηδείου ἔλεος εἰσήει᾽ εὐδαίμων γάρ μοι ἁνὴρ 

535 » » 
ἐφαίνετο, ὦ ᾿Εχέχρατες, καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων, 

ὡς ἀδεῶς καὶ γενναίως ἐτελεύτα, ὥστε μοι ἐχεῖνον 
παρίστασϑαι μηδ᾽ εἰς “ἄϊιδου ἰόντα ἄνευ ϑείας μοίρας 
πω» ᾽ Ἁ Α ᾽ »- 3 7 53 ΄ , 
ἰέναι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖσε ἀφικόμενον εὖ πράξειν, εἴπερ 

’; Ἁ Ὡ Ἃ Ἁ - 3 Ἁ “ 

τις πώποτε καὶ ] ἄλλος. διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι 89 
᾽ Ἁ ’ ς δα, Ὁ Ἃ ΄ 5 ’ 

ἐλεεινὸν εἰσήει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντι 
’ Ἵ»  ι. ᾿ ε 2 ΄, ς -» » 

πένϑει" οὔτε αὖ ἡδονὴ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ ἡμῶν ὄντῶν, 

ὥσπερ εἰώϑειμεν" καὶ γὰρ οἱ λόγον τοιοῦτοί τινὲς 
ἦσαν" ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἄτοπόν τί μοι πάϑος παρῆν καί 
τις ἀήϑης κρᾶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς συγκεχραμένη 
ὁμοῦ καὶ ἀπὸ τῆς λύπης, ἐνθυμουμένῳ ὅτι αὐτίχα 
ἐχεῖνος ἔμελλε τελευτᾶν. καὶ πάντες οἷ παρόντες δ6χε- 
δόν τι οὕτω διεκείμεϑα, ὁτὲ μὲν γελῶντες, ἐνίοτε δὲ 

τ - 

δαχρύοντες, εἷς δὲ ἡμῶν καὶ διαφερόντως, ᾿“πολλόδωρος" 

οἶσϑα γάρ που τὸν ἄνδρα | καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. Β 
ΕΧ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΦΑΙΔ, ᾿Εχεῖνός τε τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχεν, 

καὶ αὐτὸς ἔγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ ἄλλοι. 
2 δ᾿ ’ὔ ’, 

ΕΧ. ΄Ετυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι; 
[ » ΦΑΙΔ. Οὑτός τε δὴ ὁ ᾿Ζπολλόδωρος τῶν ἐπιχω- 

,ὔ ἐμ ς 2 ΝΕ ᾿ 3 -» οίων παρῆν καὶ ὁ Κριτόβουλος καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
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[Κρίτων], καὶ ἔτι Ερμογένης καὶ ᾿Επιγένης καὶ Αἰσχίνης 
καὶ ᾿Δἀντισϑένης" ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος ὁ Παιανιεὺς 
καὶ Μενέξενος καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπιχωρίων" Πλάτων 

δέ, οἶμαι, ἠσϑένει. 

σ ἘΧ. Ξένοι δέ τινες [ παρῆσαν; 

ΦΑΙΔ. Ναί, Σιμμίας τέ γε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ 
Φαιδωνέίδης καὶ Μεγαρόϑεν Εὐκλείδης τε καὶ Τερψίων. 

ΕΧ. Τί δέ; ᾿Δρίστιππος καὶ Κλεόμβροτος παρε- 
γένοντο: 

ΦΑΙΔ. Οὐ δῆτα" ἐν Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι. 
ἘΧ. Ἄλλος δέ τις παρῆν; 

ΦΑΙΔ. Σχεδόν τι οἶμαι τούτους παραγενέσϑαι. 
ἘΧ. Τί οὖν δή; τίνες, φής, ἦσαν οἱ λόγοι; 

1Π1. ΦΑΙΔ. ᾿Εγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι 
Ὁ διηγήσασθαι. ἀεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσϑεν | ἡμέρας 
εἰώϑειμεν φοιτᾶν καὶ ἐγὼ καὶ οἵ ἄλλοι παρὰ τὸν 
Σωκράτη, συλλεγόμενοι ἕωϑεν εἰς τὸ δικαστήριον, ἐν 
ᾧ καὶ ἡ δίκη ἐγένετο" πλησίον γὰρ ἦν τοῦ δεσμω- 

τηρίου. περιεμένομεν οὖν ἑχάστοτε, ἕως ἀνοιχϑείη τὸ 
δεσμωτήριον, διατρίβοντες μετ᾿ ἀλλήλων" ἀνεῴγετο 
γὰρ οὐ πρῷ᾽ ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχϑείη, εἰσῆμεν παρὰ τὸν 
Σωκράτη καὶ τὰ πολλὰ διημερεύομεν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ 
δὴ καὶ τότε πρωϊαίτερον συνελέγημεν. τῇ γὰρ προτε- 
ραίᾳ ἡμέρᾳ ἐπειδὴ ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου 

ἘΠ ἑσπέρας, ἐπυϑόμεϑα, ὅτι τὸ πλοῖον ἐκ Ζ΄ήλου ἀφιγ- 
μένον εἴη. παρηγγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὡς 
πρωϊαίτατα εἰς τὸ εἰωϑός. καὶ ἥκομεν καὶ ἡμῖν ἐξελ- 
ϑὼν ὃ ϑυρωρός, ὅσπερ εἰώϑει ὑπακούειν, εἶπεν περιμέ- 
νειν καὶ μὴ πρότερον παριέναι, ἕως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ. 
“λύουσι γάρ, ἔφη, “οἵ ἕνδεκα Σωκράτη καὶ παραγγέλ- 
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» -»" , 9 

λουσιν, ὅπως ἂν τῇδε τῇ ἡμέρα τελευτήσῃ. οὐ πολὺν 
Ξ: ξ Ἐπ (δ 

δ᾽ οὖν χρόνον ἐπισχὼν ἧκεν καὶ ἐκέλευεν ἡμᾶς εἰσιέναι. 
᾿ 5 ΄ ᾿ Ν ΄ » 

εἰσιόντεξ οὖν  κατελαμβανομὲεν τὸν μὲν Σωκρατη ἄρτι θ0 

λελυμένον, τὴν δὲ Ξανϑίππην --- γιγνώσκεις γάρ --- 
ἔχουσάν τε τὸ παιδίον αὐτοῦ καὶ παρακαϑημένην. ὡς 

ΕΥ̓ δ Β' ς τῷ ϑί 3 , ’ Ν ἣν ὁ 
οὖν εἶδεν ἡμᾶς ἡ Ξανϑίππη, ἀνευφήμησέ τὲ καὶ τοιαῦτ 
» ΜΡ τ Ἁ ς ἢ δ ε [ν ς 5 [ 

ἄττα εἶπεν. οἷα δὴ εἰώϑασιν αἷ γυναῖκες, ὅτι “ὦ Σώ- 
κρατες, ὕστατον δή σὲ προσεροῦσι νῦν οἵ ἐπιτήδειοι 

καὶ σὺ τούτους.᾽ καὶ ὁ Σωκράτης βλέψας εἰς τὸν 
Κ , 2... 5 Κ , ΕῚ ᾽ 9 , »“..ἢ 

οἰτωνα᾽ “ὦ Κρίτων,᾽ ἔφη. “ἀπαγέτω τις αὐτὴν 
δ ’ - ͵ -»" - 

οἴκαδε. καὶ ἐκείνην μὲν ἀπῆγόν τινες τῶν τοῦ Κρί- 
-" ξ Α [4 ᾿ ς Ἁ ᾿ 

τῶνος βοῶσάν τὲ καὶ | κοπτομένην᾽ ὁ δὲ Σωκράτης Β 

ἀνακαϑιζόμενος εἰς τὴν κλίνην συνέκαμψέ τε τὸ σκέλος 
καὶ ἐξέτριψε τῇ χειρί, καὶ τρίβων ἅμα" "ὡς ἄτοπον. 
ἔφη, ᾿ὦ ἄνδρες, ἔοικέ τι εἶναι τοῦτο, ὃ καλοῦσιν οἵ 
ἄνθρωποι ἡδύ" ὡς ϑαυμασίως πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν 

ἐναντίον εἶναι, τὸ λυπηρόν, τῷ ἅμα μὲν αὐτὼ μὴ 
, Ὧν 3. ΄ ᾿ 

ἐθέλειν παραγίγνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐὰν δέ τις διώκῃ 

τὸ ἕτερον καὶ λαμβάνῃ, σχεδόν τι ἀναγκάξεσϑαι λαμ- 
βάνειν καὶ τὸ ἕτερον, ὥσπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς συνημ- 
μένω δύ᾽ ὄντε. καί μοι δοκεῖ,᾽ [ ἔφη, “εἰ ἐνενόησεν αὶ 

, ᾿ν “ »" αὐτὰ Αἴσωπος, ὖϑον ἂν συνϑεῖναι, ὡς ὁ ϑεὸς βου- 
λόμενος αὐτὰ διαλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἐδύ- 
νατο, συνῆψεν εἰς ταὐτὸν αὐτοῖς τὰς κορυφάς. καὶ 

᾿ -» οι δον (δὴ 7 2 
διὰ ταῦτα ᾧ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται ἐπακολουϑεῖ 
ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον. ὥσπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι ἔοικεν" 

ἈΠ Ὁ ἃ -» -. 3 2 -» , ΄ . 
ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν τῷ σκέλει [πρότερον] τὸ 

Ω, Ἁ , -»" 

ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουϑοῦν τὸ ἡδύ. 
53 ’ 

ΙΥ. Ὁ οὖν Κέβης ὑπολαβών “νὴ τὸν Δία, ὦ 

Σώκρατες,᾽ ἔφη, ᾿ εὐ γ᾽ ἐποίησας ἀναμνήσας με. περὶ 
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, - Ἷ Ξ 
Ὦ γάρ τοι τῶν | ποιημάτων ὧν πεποίηκας ἐντείνας τοὺς 

τοῦ Αἰσώπου λόγους καὶ τὸ εἰς τὸν ᾿4πόλλω προοίμιον 
Ω ’ Ἅ » 9 Ἁ ἢ ώ 

καὶ ἄλλοι τινές μὲ ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ Εὔηνος 
, “-“ τ πρῴην, ὅτι ποτὲ διανοηϑείς, ἐπειδὴ δεῦρο ήλϑες, 

ἐποίησας αὐτά, πρότερον οὐδὲν πώποτε ποιήσας. εἰ 
οὖν τί σοι μέλει τοῦ ἔχειν ἐμὲ Εὐήνῳ ἀποκρίνασϑαι, 
Ὁ“ 3 ἢ - 3 δ᾽ Ἷ , Ὡ“ 5. 
ὅταν μὲ αὐϑις ἐρωτᾷ --- εὖ οἶδα γάρ, ὅτι ἐρήσεται --- 
εἰπέ τί ᾿ λέ 3 «λέ. ΄ ϑω δὲ 8}. ἌΡ δ ἐα Ψ , τί χρὴ λέγειν. ἐγε τοίνυν,᾽ ἔφη, ᾿αὐτῷ, ὦ 
Κέβης, τἀληϑῆ, ὅτι οὐκ ἐκείνῳ βουλόμενος οὐδὲ τοῖς 
ποιήμασιν αὐτοῦ ἀντίτεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα -- 
» [4 δ 3 ΟΝ , 3 2 2 , ΄- Ε ἤδη ] γάρ, ὡς οὐ ῥάδιον εἴη -- ἀλλ᾽ ἐνυπνίων τινῶν 

ἀποπειρώμενος, τί λέγει, καὶ ἀφοσιούμενος, εἰ πολ- 
3 λάκις ταύτην τὴν μουσικήν μοι ἐπιτάττοι ποιεῖν. ἦν γὰρ 

δὴ ἄττα τοιάδε" πολλάκις μοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον 

ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινό- 
93 53 7) 

ὠενον, τὰ αὐτὰ δὲ λέγον" ὦ Σώκρατες, ἔφη, μουσικὴν 

ποέεν καὶ ἐργάζου. καὶ ἐγὼ ἔν γε τῷ πρόσϑεν χρόνῳ, 
ὅπερ ἔπραττον, τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτό μοι παρα- 

61 χελεύεσϑαί τε ] καὶ ἐπικελεύειν, ὥσπερ οἵ τοῖς ϑέουσι 

διακελευόμενοι, καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐνύπνιον, ὅπερ 
ἔπραττον, τοῦτο ἐπικελεύειν, μουσικὴν ποιεῖν, ὡς φι- 
λοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο 

πράττοντος" νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἢ τε δίκη ἐγένετο καὶ ἡ 
τοῦ ϑεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ με ἀποϑνήσκειν, ἔδοξε χρῆναι, 
εἰ ἄρα πολλάκις μοι προστάττοι τὸ ἐνύπνιον ταύτην 
τὴν δημώδη μουσικὴν ποιεῖν, μὴ ἀπειϑῆσαν αὐτῷ, 
3 Ἁ - 2 ᾿ Ἁ 3: Ἁ 3 ’ Ἁ 

ἄλλα ποιεῖν. ἀσφαλέστερον γὰρ εἶναν μὴ ἀπιξναν πρὶν 

Β ἀφοσιώσασϑαι ποιήσαντα | ποιήματα καὶ πειϑόμενον 
τῷ ἐνυπνίῳ. οὕτω δὴ πρῶτον μὲν εἰς τὸν ϑεὸν ἐποίησα, 

τι - , 
οὐ ἦν ἡ παροῦσα ϑυσία᾽ μετὰ δὲ τὸν ϑεόν, ἐννοήσας, 
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Ο’᾽ ᾿ , “ ,ὔ Ἁ 3 

τύ τὸν ποιητὴν δέοι, εἴπερ μέλλον ποιητὴς εἰναι, 

ποιεῖν μύϑους, ἀλλ᾽ οὐ λόγους, καὶ αὐτὸς οὐκ ἢ 
μυϑολογικός, διὰ ταῦτα δὴ οὖς προχείρους εἶχον καὶ 
ἠπιστάμην μύϑους τοὺς Αἰσώπου, τούτους ἐποίησα, 

Ἂ 3 
οἷς πρώτοις ἐνέτυχον. 

Υ. Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, Εὐήνῳ φράζε, καὶ 
ἐρρῶσϑαι καί, ἂν σωφρονῇ, ἐμὲ διώκειν ὡς τάχιστα. 
ἄπειμι δέ, ὡς 1 ἔοικε, τήμερον" κελεύουσι γὰρ ᾿48η-Ὁ 
ναῖοι.᾽ καὶ ὁ Σιμμίας" “οἷον παρακελεύει,᾽ ἔφη, ἱτοῦτο, 
τ ΄ : 2 . . » 2 , -" 
ὦ Σωώκχρατες, Εύηνῳ; πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντετυχηκὰα τῷ 

, 3 φ 
ἀνδρί: σχεδὸν οὖν, ἐξ ὧν ἐγὼ ἤσϑημαι, οὐδ᾽ ὁπωσ- 

» δι" 3 , ὦν, Δ, ὁ ἂν 5 39 Ὁ τιοῦν σοι ἑχὼν εἶναι πείσεται. τέ δαί; ἡ δ᾽ ὃς, 
“οὐ φιλόσοφος Εὔηνος; “ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὃ Σιμμίας. 
ἐθελήσει τοίνυν καὶ Εὔηνος καὶ πᾶς, ὅτῳ ἀξίως τούτου 
τοῦ πράγματος μέτεστιν. οὐ μέντοι ἴσως βιάσεται αὑτόν" 
οὐ γάρ φασι ϑεμιτὸν εἶναι. καὶ ἅμα λέγων ταῦτα 
καϑῆκε τὰ σκέλη [ἀπὸ τῆς κλίνης] ἐπὶ | τὴν γῆν. καὶ Ὁ 

[4 [χά ἽἍ Ἁ Ἁ ’ “ὕ 

καθεζόμενος οὑτῶς ἤδη τὰ λοιπὰ διελέγετο. ἤρετο 
3 ΑΝ ἐπ ἰ- ’ ς -»" - , 5 ΄ 

οὖν αὑτὸν ὁ Κεβης" “πὼς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες, 

τὸ μὴ ϑεμιτὸν εἶναι ἑαυτὸν βιάξεσϑαι, ἐθέλειν δ᾽ ἂν 
τῷ ἀποϑνήσκοντι τὸν φιλόδοφον ἔπεσϑαι;᾽ “τί δέ, ὦ 

’ ᾽ ᾽ , ῇ ᾿Ὶ , - 

Κέβης; οὐκ ἀκηκόατε σύ τε καὶ Σιμμίας περὶ τῶν 
τοιούτων Φιλολάῳ συγγεγονότες;᾽ “οὐδέν γὲ σαφές, 
53 ’, ΕΣ. Ἁ ν ἀγο, ὐννν 5 3 » Ὰ ἂν, γε 

ὦ Σώκρατες.᾽ “ἀλλὰ μὴν καὶ ἐγὼ ἐξ ἀκοῆς περὶ αὐτῶν 
’ μ᾿ Ἁ Δ ’ 9 ΄ ’ 3 ᾿ 

λέγω: ἃ μὲν οὖν τυγχάνω ἀκηκοώς, φϑόνος οὐδεὶς 
λέγειν. καὶ γὰρ ἴδως καὶ μάλιστα πρέπει μέλλοντα 
Ι ἐκεῖσε ἀποδημεῖν διασκοπεῖν τε καὶ μυϑολογεῖν περὶ Ε 

τῆς ἀποδημίας τῆς ἐκεῖ, ποίαν τινὰ αὐτὴν οἰόμεϑα 
εἶναι" τέ γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ ἄλλο ἐν τῷ μέχρι 
ἡλίου δυσμῶν χρόνῳ; 
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ΥἹΙ. “Κατὰ τί δὴ οὖν ποτε οὔ φασι ϑεμιτὸν εἶναι 
αὐτὸν ἑαυτὸν ἀποχτιννύναι, ὦ Σώκρατες; ἤδη γὰρ 
ἔγωγε, ὅπερ νῦν δὴ σὺ ἤρου, καὶ Φιλολάου ἤκουσα, 
ὅτε παρ᾽ ἡμῖν διητᾶτο, ἤδη δὲ καὶ ἄλλων τινῶν, ὡς 
οὐ δέοι τοῦτο ποιεῖν" σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν οὐδενὸς 
πώποτε οὐδὲν ἀκήκοα. | "ἀλλὰ προϑυμεῖσϑαι χρή,ἢ 
ἔφη" τάχα γὰρ ἂν καὶ ἀκούσαις. ἴσως μέντοι ϑαυμαστόν 
σοι φανεῖται, εἰ τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων ἁπλοῦν 
ἐστιν καὶ οὐδέποτε τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ, ὥσπερ καὶ 
τἄλλα, ἔστιν ὅτε καὶ οἷς βέλτιον τεϑνάναι ἣ ξῆν᾽ οἷς 
ὃὲ βέλτιον τεϑνάναι, ϑαυμαστὸν ἴσως σοι φαίνεται, 

εἰ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μὴ ὅσιον αὐτοὺς ἑαυτοὺς 

εὖ ποιεῖν, ἀλλὰ ἄλλον δεῖ περιμένειν εὐεργέτην." καὶ 
ὁ Κέβης ἠρέμα ἐπιγελάσας" “ἴττω Ζεύς,᾽ ἔφη τῇ 
αὑτοῦ φωνῇ εἰπών. “καὶ γὰρ ἂν δόξειεν,᾽ ἔφη ὃ 
Σωκράτης," οὕτω γ᾽ εἶναι ἄλογον" οὐ μέντοι ἀλλ᾽ 

ἴσως γ᾽ ἔχει τινὰ λόγον. ὃ μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις 
λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι φρουρᾷ 
ἐσμεν οἵ ἄνϑρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης 
λύειν οὐδ᾽ ἀποδιδράσκειν, μέγας τέ τίς μοι φαίνεται 
καὶ οὐ ῥάδιος διιδεῖν. οὐ μέντοι ἀλλὰ τόδε γέ μοι 
δοχεῖ, ὦ Κέβης, εὖ λέγεσϑαι, τὸ ϑεοὺς εἶναι ἡμῶν 
τοὺς ἐπιμελουμένους καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἕν τῶν 

κτημάτων τοῖς ϑεοῖς εἶναι. ἢ σοὶ οὐ δοκεῖ οὕτως; 
“ἔμοιγε, φησὶν ὁ Κέβης. “οὐκοῦν, ἦ δ᾽ ὅς, “καὶ 
[σὺ ἂν τῶν σαυτοῦ κτημάτων εἴ τι αὐτὸ ἑαυτὸ ἀπο- 
κτιννύοι, μὴ σημήναντός σου ὅτι βούλει αὐτὸ τεϑνάναι, 
χαλεπαίνοις ἂν αὐτῷ, καὶ εἴ τινα ἔχοις τιμωρίαν, 

τιμωροῖο ἄν;᾽ πάνυ γ᾽,᾽ ἔφη. “ἴσως τοίνυν ταύτῃ 
οὐκ ἄλογον, μὴ πρότερον αὑτὸν ἀποκτιννύναι δεῖν, 
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πρὶν ἀνάγκην τινὰ ϑεὸς ἐπιπέμψῃ, ὥσπερ καὶ τὴν 
νῦν ἡμῖν παροῦσαν. 

ὙΠ. “41λλ᾽ εἰκός, ἔφη ὃ Κέβης, “τοῦτό γεὲ 
« - Ν “" Ἁ 

φαίνεται. ὃ μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλο- 
σόφους ῥαδίως ἂν ἐθέλειν ἀποϑνήσκειν., ἔοικεν τοῦτο, 
2 Σῴώ ἘΆΝ. ἔ τι - δὴ 22 ἐ λό ") ὦ Σώκρατες, [ ἀτόπῳ, εἴπερ ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν εὐλόγως 
ἔχει, τὸ ϑεόν τε εἶναι τὸν ἐπιμελούμενον ἡμῶν καὶ 
ἡμᾶς ἐκείνου κτήματα εἶναι. τὸ γὰρ μὴ ἀγανακτεῖν 
τοὺς φρονιμωτάτους ἐκ ταύτης τῆς ϑεραπείας ἀπιόν- 

εξ “« -- ’ὕ Ὁ 

τας, ἐν ἡ ἐπιστατοῦσιν αὐτῶν οἵπερ ἄριστοί εἰσιν τῶν 
ὄντων ἐπιστάται, ϑεοί, οὐκ ἔχει λόγον. οὐ γάρ που 
αὐτός γε αὑτοῦ οἴεται ἄμεινον ἐπιμελήσεσϑαι ἐλεύϑε- 

4 2 3 3 ’ ,»» γι. 9 ἋἋ Θος γενόμενος" ἀλλ᾽ ἀνόητος μὲν ἄνϑρωπος τάχ᾽ ἂν 
οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον εἶναι ἀπὸ τοῦ δεσπότου, καὶ 

᾽ Ἧ ,͵ ΄’ 3 - 3 ’ - 3 “-- 

οὐκ ἂν | Λλογίξοιτο, οτε οὐ δεῖ ἀπὸ γε τοῦ ἀγαϑοῦ Εὶ 
Ψ 3 ᾿] [χὰ ’ ᾿ς 2 ’ 

φεύγειν, ἀλλ΄ οτι μάλιστα παραμένειν, διὸ ἀλογίστως 

ἂν φεύγοι" ὁ δὲ νοῦν ἔχων ἐπιϑυμοῖ που ἂν ἀεὶ 
εἶναι παρὰ τῷ αὑτοῦ βελτίονι. καίτοι οὕτως, ὦ Σώ- 
κρατες, τοὐναντίον εἶναι εἰκὸς ἢ ὃ νῦν δὴ ἐλέγετο" 
τοὺς μὲν γὰρ φρονίμους ἀγανακτεῖν ἀποϑνήσκοντας 

53 
πρέπει, τοὺς δ᾽ ἄφρονας χαίρειν. ἀκούσας οὖν ὁ 
Σωκράτης ἡσθῆναί τέ μοι ἔδοξε τῇ τοῦ | Κέβητος 68 
πραγματείᾳ, καὶ ἐπιβλέψας εἰς ἡμᾶς" “ἀεί τοι,᾽ ἔφη, 
«ες ’ ΄ Ἁ 3 -» Ἁ 3 Υ͂ 3 ’ 

ὁ Κέβης λόγους τινὰς ἀνερευνᾷ, καὶ οὐ πανυ εὐϑέως 

ἐθέλει πείϑεσθϑαι, ὅτι ἄν τις εἴπῃ. καὶ ὁ Σιμμίας" 
- 3ἅ ᾿ ’ “» αὐϑ ’ - , δ 

ἀλλὰ μὴν," ἔφη, ὦ ΦΣωκλρατες, νῦν γὲ μοι δοκεῖ τι 

καὶ αὐτῷ λέγειν Κέβης" τί γὰρ ἂν βουλόμενοι ἄνδρε ζ ᾿" ΧΕ γὰρ μ θὲς 
3 -" [ 3 ’ 3 -“ ἤ 

σοφοὶ ὡς ἀληϑῶς δεσπότας ἀμείνους αὐτῶν φεύγοιεν 
καὶ ῥαδίως ἀπαλλάττοιντο αὐτῶν; καί μοι δοκεῖ Κέβης 
εἰς σὲ τείνειν τὸν λόγον, ὅτι οὕτω ῥαδίως φέρεις 
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καὶ ἡμᾶς ἀπολείπων καὶ ἄρχοντας ἀγαθούς, ὡς 
αὐτὸς [ ὁμολογεῖς, ϑεούς.᾽ “δίκαια, ἔφη, “λέγετε. 

Βοῖμαν γὰρ ὑμᾶς λέγειν, ὅτι χρή μὲ πρὸς ταῦτα ἀπο- 
λογήσασϑαι ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ. ἱπάνυ μὲν οὖν, 
ἔφη ὁ Σιμμίας. 

Υ1Π. Φέρε δή, ἡ δ᾽ ὅς, ᾿πειραϑῶ πιϑανώτερον 
πρὸς ὑμᾶς ἀπολογήσασϑαι ἢ πρὸς τοὺς δικαστάς. ἐγὼ 

γάρ, ἔφη, "ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, εἰ μὲν μὴ ᾧμην 

ἥξειν πρῶτον μὲν παρὰ ϑεοὺς ἄλλους σοφούς τε καὶ 

ἀγαϑούς, ἔπειτα καὶ παρ᾽ ἀνθρώπους τετελευτηκότας 
ἀμείνους τῶν ἐνθάδε, ἠδίκουν ἂν οὐκ ἀγανακτῶν τῷ 

Οϑανάτῳ" νῦν δὲ εὖ ἴστε, ὅτι | παρ᾽ ἄνδρας τε ἐλπίζω 

ἀφίξεσϑαι ἀγαϑούς" καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν πᾶνυ διισ- 
χυριδσαίμην" ὅτι μέντοι. παρὰ ϑεοὺς δεσπότας πάνυ 
ἀγαϑοὺς ἥξειν, εὖ ἴστε, ὅτι, εἴπερ τι ἄλλο τῶν τοιούτων, 
διισχυρισαίμην ἂν καὶ τοῦτο. ὥστε διὰ ταῦτα οὐχ 
ὁμοίως ἀγανακτῶ, ἀλλ᾽ εὔελπίς εἰμι εἶναί τι τοῖς 
τετελευτηκόσι καί, ὥσπερ γε καὶ πάλαι λέγεται, πολὺ 

ἄμεινον τοῖς ἀγαϑοῖς ἢ τοῖς κακοῖς. “τί οὖν, ἔφη 
ὁ Σιμμίας, ᾿ὦ Σώκρατες; αὐτὸς ἔχων τὴν διάνοιαν 

Ὀ ταύτην ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέναι, ἢ κἂν ἡμῖν 1 μεταδοίης; 
κοινὸν γὰρ δὴ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ ἡμῖν εἶναι ἀγαϑὸν 
τοῦτο, καὶ ἅμα σοι ἀπολογία ἐστίν, ἐὰν ἅπερ λέγεις 
ἡμᾶς πείσῃς. “ἀλλὰ πειράσομαι," ἔφη. πρῶτον δὲ 
Κρίτωνα τόνδε σχεψώμεϑα, τί ἐστιν ὃ βούλεσϑαί μοι 
δοχεῖ πάλαι εἰπεῖν. τί, ὦ Σώκρατες,᾽ ἔφη ὁ Κρίτων, 
“ἄλλο γε ἢ πάλαι μοι λέγει ὃ μέλλων σοι δώσειν τὸ 
φάρμακον, ὅτι χρή σοι φράξειν ὡς ἐλάχιστα διαλέ- 
γεσϑαι; φησὶ γὰρ ϑερμαίνεσϑαι μᾶλλον διαλεγομένους, 
δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον προσφέρειν τῷ φαρμάκῳ" εἰ 
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δὲ μή, ἐνίοτε ἀναγκάξεσϑαι καὶ δὶς καὶ τρὶς πίνειν τούς Ε 

τι τοιοῦτον ποιοῦντας. καὶ ὁ Σωχράτης" ᾿ξα,᾽ ἔφη, 'χαίρειν 

αὐτόν" ἀλλὰ μόνον τὸ ἑαυτοῦ παρασκευαξζέτω ὡς καὶ 
δὶς δώσων, ἐὰν δὲ δέῃ, καὶ τρίς.᾽ ᾿ ἀλλὰ σχεδὸν μέν 

Ω Ε] “ ς ’ ἀν. ἘΠ. , , ΄ 

τι ἤδη, ἔφη ὁ Κρίτων" “ἀλλὰ μοι πάλαι πραγματα 
᾽ 9.ῳ.8δ6ἷ » 3 ῇ ΟΡ.) δ᾽. δὺο ος Ἃ “- - παρέχει. “ἔα αὐτόν," ἔφη. “ἀλλ᾽ ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς 

βούλομαι ἤδη τὸν λόγον ἀποδοῦναι, ὥς μοι φαίνεται 
εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίψας τὸν 
βίον ϑαρρεῖν μέλλων 1 ἀποϑανεῖσϑαι καὶ εὔελπις εἶναι 64 
ἐκεῖ μέγιστα οἴσεσϑαι ἀγαϑά, ἐπειδὰν τελευτήσῃ" πῶς 

. “« 3.9 - ἂν οὖν δὴ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχοι, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, 
ἐγὼ πειράσομαι φράσαι. 

ΙΧ. Κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρϑῶς 
ς ΄ , ἢ Α ὰ [χὰ 
ἁπτόμενον φιλοσοφίας λεληϑένανι τοὺς ἄλλους, οτι 

οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀποϑνήσκειν τε 
Ἀ ͵ 5 » 3 , 2 

καὶ τεϑνάναι. εἰ οὖν τοῦτο ἀληϑές, ἄτοπον δήπου 
Ἃ "7 » » 3 Α » , Ν “ὕ τὰ εἴη ππν  ὐνεῖσθαι μὲν τ ἘΡῸΣ τῷ βίῳ μηδει ἄλλο 

- ᾿ ᾿ » ο « ΄ 
ἢ τοῦτο, ἥκοντος δὲ δὴ αὐτοῦ ἀγανακτεῖν, ὃ πάλαι 

-“Ἔ ῇ Ἁ 3 ᾿ 9 Ἁ ς ’, προεϑυμοῦντό τε καὶ ἐπετήδευον.᾽ καὶ ὁ Σιμμίας 
γελάσας" “νὴ τὸν Ζία,᾽ ἔφη, “ὦ [| Σώκρατες, οὐ πάνυΒ 
γέ μὲ νῦν γελασείοντα ἐποίησας γελάσαι. οἶμαι γὰρ 
ἂν δὴ τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκούσαντας δοκεῖν 

5 - » ΄ 
εὖ πάνυ εἰρῆσϑαι εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας καὶ ξυμφάναι 

ἂν τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ πάνυ, ὅτι τῷ 
» . - ἐν ) - " ὄντι οἱ φιλοσοφοῦντες ϑανατῶσι καὶ σφᾶς γε οὐ 
λελήϑασιν, ὅτι ἄξιοί εἰσιν τοῦτο πάσχειν. καὶ ἀληϑῆ 

- -, - 

γ᾽ ἂν λέγοιεν, ὦ Σιμμία, πλήν γε τοῦ σφᾶς μὴ λεληϑέναι. 
ξ » ε , 

λέληϑεν γὰρ αὐτούς, ἢ τε ϑανατῶσι καὶ ἡ ἄξιοί εἰσιν 
ϑανάτου [καὶ οἵου ϑανάτου] οἱ ὡς ἀληϑῶς φιλόσοφοι. 
εἴπωμεν γάρ, ἔφη, ἱπρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χαίρειν εἰπόντες Ο 
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ἐκείνοις" ἡγούμεϑά τι τὸν ϑάνατον εἶναι; ἱπάνυ γε, 
“" ς Ἁ ξς ,ὕ ς 3 ᾿. "»Ἤ “ι κ - 

ἔφη ὑπολαβὼν ὁ Σιμμίας. “ἄρα μὴ ἄλλο τι ἢ τὴν τῆς 

ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγήν; καὶ εἶναι τοῦτο 
τὸ τεϑνάναι, χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν 
αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ τὸ σῶ ; ὶς δὲ τὴ μὰ γεγονέναι, χωρὶς τὴν 

Ἁ 2 Ἁ - 9 “« ρν". 3 

ψυχὴν ἄπο του σώματος ἀπαλλαγεῖσαν αὐτὴν καϑ' 
5 5 ,ὔ 5 -»" αὑτὴν εἶναι; ἄρα μὴ ἄλλο τι ἡ ϑάνατος ἢ τοῦτο; 

-" ᾽ Φ “οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο. ἔφη. σκέψαι δή, ὦ ἀγαϑέ, ἐὰν 
Ὁ ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοκῇ ἅπερ ἐμοί. ἐκ γὰρ τούτων | μᾶλ-" 

5 ΑΨ 7 εξ “« . ᾿ ᾿ λον οἶμαι ἡμᾶς εἴσεσϑαι περὶ ὧν σκοποῦμεν. φαίνεταέ 
σοι φιλοσόφου ἀνδρὸς εἶναι ἐσπουδακέναι περὶ τὰς 
ἡδονὰς καλουμένας τὰς τοιάσδε, οἷον σίτων τὲ καὶ 

» 9 (ὦ ἘΝ ’ 9 “ ς ᾿, ς», 

ποτῶν; κιόστα, ὦ Σωκχρατες. ἔφη ὁ Σιμμίας. “τί 

δέ; τὰς τῶν ἀφροδισίων; “οὐδαμῶς. τί δέ; τὰς ἄλλας 

τὰς περὶ τὸ σῶμα ϑεραπείας δοκεῖ σοι ἐντίμους ἡγεῖσϑαι 

ὁ τοιοῦτος; οἷον ἱματίων διαφερόντων κτήσεις καὶ 
ς , Α Ἵ Ἁ Ἁ 

ὑποδημάτων καὶ τοὺς ἄλλους καλλωπισμοὺς τοὺς περὶ 

τὸ σῶμα πότερον τιμᾶν δοκεῖ σοι ἢ ἀτιμάξειν, καϑ' 
7) ᾿ δ σν ἐν , ,....»ν δὰ τῶν , 

Ε ὅσον μὴ | πολλὴ ἀνάγκη μετέχειν αὐτῶν; "ἀτιμάξειν 
ἔμοιγε δοκεῖ,᾽ ἔφη, “ὅ γε ὡς ἀληϑῶς φιλόσοφος. 

-- , -" “2 ς “-- ΄ 

“οὐκοῦν ὅλως δοκεῖ σοι.᾽ ἔφη, ᾿ἡ τοῦ τοιούτου πραγ- 
» 3 Ἁ δ᾽ “- 5 3 Ἃ 39. οἷ ’ 

ματεία οὐ περὶ τὸ σῶμα εἶναι, ἀλλὰ καϑ' οδον δυνα- 
ται ἀφεστάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν ψυχὴν τετράφϑαι; 
“ἔμοιγε. ᾿ἀρ᾽ οὖν πρῶτον μὲν ἐν τοῖς τοιούτοις δῆλός 

66 ἐστιν ὁ φιλόσοφος ἀπολύων ὅτι μάλιστα ] τὴν ψυχὴν 
ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας διαφερόντως τῶν 

ἄλλων ἀνθρώπων; ᾿ φαίνεται.᾽ ᾿ἱκαὶ δοκεῖ γε δήπου, 
5 , -»ν -» ΄ τ 

ὦ Σιμμία, τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις, ᾧ μηδὲν ἡδὺ 
τῶν τοιούτων μηδὲ μετέχει αὐτῶν, οὐκ ἄξιον εἶναι 
ζῆν, ἀλλ᾽ ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεϑνάναι ὁ μηδὲν 

Ύ  ΉΨ Ὸ ΡῊ 
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φροντίζων τῶν ἡδονῶν, αἵ διὰ τοῦ σώματός εἰσιυν.᾽ 
- ’ Α 5 3 -" ’ 9 
πάνυ μὲν οὖν ἀληϑῆὴ λέγεις. 

Χ, “Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως 
κτῆσιν; πότερον ἐμπόδιον τὸ σῶμα ἢ οὔ, ἐάν τις 
αὐτὸ ἐν τῇ ζητήσει κοινωνὸν συμπαραλαμβάνῃ; οἷον 

Ἁ ΄ Ἂν Σ , ϑ΄αν , ΓΩ 
τὸ τοιῦνδὲ [ λέγω ἀρα ἔχει ἁληϑειὰν τινὰ ΟὌψις τεΒ 

καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνθρώποις, ἢ τά γε τοιαῦτα καὶ οἵ 
ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ ϑουλοῦσιν, ὅτι οὔτ᾽ ἀκούομεν ἀκριβὲς 

- τ - 

οὐδὲν οὔτε ὁρῶμεν; καίτοι εἰ αὗται τῶν περὶ τὸ 
σῶμα αἰσϑήσεων μὴ ἀκριβεῖς εἰσυν μηδὲ σαφεῖς, σχολῇ 
αἵ γε ἄλλαι" πᾶσαι γάρ που τούτων φαυλότεραί εἰσιν" 
“᾿ 3 -»" 4 δ. ““ Ἁ ἘΝ, ΜΨΊΤ ς ΄ διττῶν 
ἢ σοὶ οὐ δοκοῦσιν; ἱπάνυ μὲν οὖν, ἔφη. πότε οὖν, 

γὰρ μετὰ τοῦ σώματος ἐπιχειρῇ τι σκοπεῖν, δῆλον 
ὅτι τότε ἐξαπατᾶται ὑπ᾽ αὐτοῦ. | ̓ ἀληϑῆ λέγεις. “ἀρ᾽ Ὁ 
οὖν οὐκ ἐν τῷ λογίξεσϑαι, εἴπερ που ἄλλοϑι, κατά- 
δηλον αὐτῇ γίψνεταί τι τῶν ὄντων; “ναί. “λογίξεται 
δέ γέ που τότε κάλλιστα, ὅταν αὐτὴν τούτων μηδὲν 

- ’ 9 3 ῇ "»Ἤ ᾿ 3 Ἁ ’ 

παραλυπῇ, μήτε ἀκοὴ μήτε ὗψις μήτε ἀλγηδὼν μηδὲ 
ς ιν Ὁ ͵᾽ Ρ’ ͵ 5. 3 ον , 

τις ἡδονή. ἀλλ᾽ οτι μαλιστὰα αὐτὴ καϑ' αὐτὴν γίγνηται 
"-" , Ἁ - Ἁ 3 [χ 2 ’ Ά 

ἐῶσα χαίρειν τὸ σῶμα, καὶ καϑ'᾿ ὅσον δύναται μὴ 
“ 2.» 2 ὁ , ἈΠ τ »ν "» 9 

κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ᾽ ἁπτομένη ὀρέγηται τοῦ ὄντος. 
δν» “ ἀρ ; “ 2 - ς - ᾽ὔ ἔστι ταῦτα. “οὐκοῦν καὶ ἐνταῦϑα ἡ τοῦ φιλοσόφου 

Ψ ἿΑ 9 [4 Ἁ »" Ά ἤ Ξ.᾿ 3 3 - ψυχὴ μάλιστα | ἀτιμάξει τὸ σῶμα καὶ φεύγει ἀπ’ αὐτοῦ, Ὁ. 
ξητεῖ δὲ αὐτὴ καϑ' αὑτὴν γίγνεσϑαι; “φαίνεται. “τί 

Ξ Ω δὲ δὴ τὰ τοιάδε. ὦ Σιμμία; φαμέν τι εἶναι δίκαιον 
αὐτὸ ἢ οὐδέν; φαμὲν μέντοι νὴ 4] ία.᾽ “καὶ καλόν 

» 3 

γέ τι καὶ ἀγαϑόν; πῶς δ᾽ οὔ; “ἤδη οὖν πώποτέ τι 
τῶν τοιούτων τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδες; “οὐδαμῶς, ἡ δ᾽ 
ὅς. “ἀλλ᾽ ἄλλῃ τινὶ αἰσϑήσει τῶν διὰ τοῦ σώματος 
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ἐφήψω αὐτῶν; λέγω δὲ περὶ πάντων, οἷον μεγέϑους 
πέρι, ὑγιείας, ἰσχύος, καὶ τῶν ἄλλων ἑνὶ λόγῳ ἁπάν- 

Ετων τῆς οὐσίας, ὃ | τυγχάνει ἕκαστον ὄν" ἄρα διὰ τοῦ 
σώματος αὐτῶν τὸ ἀληϑέστατον ϑεωρεῖται, ἢ ὧδε 
ἔχει: ὃς ἂν μάλιστα ἡμῶν καὶ ἀκριβέστατα παρα- 
σκευάσηται αὐτὸ ἕκαστον διανοηϑῆναι περὶ οὗ σκοπεῖ, 
οὗτος ἂν ἐγγύτατα ἴοι τοῦ γνῶναι ἕκαστον; ᾿ἱπάνυ 

μὲν οὖν. “ἄρ᾽ οὖν ἐκεῖνος ἂν τοῦτο ποιήσειε καϑα- 
ρώτατα, ὅστις ὅτι μάλιστα αὐτῇ τῇ διανοίᾳ ἴοι ἐφ᾽ 
ἕκαστον, μήτε τὴν ὄψιν παρατιϑέμενος ἐν τῷ διανοεῖς- 
σϑαι μήτε τινὰ ἄλλην αἴσϑησιν ἐφέλκων μηδεμίαν 

66 μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἀλλ᾽ αὐτῇ καϑ᾽ αὑτὴν εἰλικρινεῖ 
τῇ διανοίᾳ χρώμενος αὐτὸ καϑ' αὑτὸ εἰλικρινὲς ἕκαστον 
ἐπιχειροῖ ϑηρεύειν τῶν ὄντων, ἀπαλλαγεὶς ὅτι μάλιστα 
ὀφθαλμῶν τε καὶ ὥτων καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν ξύμπαντος 
τοῦ σώματος, ὡς ταράττοντος καὶ οὐκ ἐῶντος τὴν 

ψυχὴν κτήσασϑαι ἀλήϑειάν τε καὶ φρόνησιν, ὅταν 
κοινωνῇ; ἄρ᾽ οὐχ οὗτός ἐστιν, ὦ Σιμμία, εἴπερ τις 

καὶ ἄλλος, ὁ τευξόμενος τοῦ ὄντος; “ὑπερφυῶς, ἔφη 
ὁ Σιμμίας, "ὡς ἀληϑῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες." 

Β ΧΙ. “Οὐκοῦν ἀνάγκη." | ἔφη, ᾿ ἐκ πάντων τούτων 
παρίστασθαι δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλο- 
σόφοις, ὥστε καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτα ἄττα λέγειν, 
ὅτι κινδυνεύει τοι ὥσπερ ἀτραπός τις ἐκφέρειν ἡμᾶς, 
ὅτι, ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ 
σκέψει, καὶ συμπεφυρμένη ἡ ἡμῶν ἡ ψυχὴ μετὰ τοιούτου 
κακοῦ, οὐ μή ποτὲ κτησώμεϑα ἱκανῶς οὗ ἐπιϑυμοῦμεν" 
φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἀληϑές. μυρίας μὲν γὰρ 
ἡμῖν ἀσχολίας παρέχει τὸ σῶμα διὰ τὴν ἀναγκαίαν 

στροφήν᾽ ἔτι δέ, ἄν | τινες νόσοι προσπέσωσιν, ἐμπο-. 
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δίζουσιν ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος ϑήραν. ἐρώτων δὲ καὶ 
ἐπιϑυμιῶν καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παντοδαπῶν καὶ 

φλυαρίας ἐμπίμπλησιν ἡμᾶς πολλῆς, ὥστε τὸ λεγόμενον 
ὡς ἀληϑῶς τῷ ὄντι ὑπ’ αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν 
ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν. καὶ γὰρ πολέμους καὶ 

΄, Ἁ ,ὔ ὥ, κππν » ’ ΓῚ Α -»" 
στάσεις καὶ μάχας οὐδὲν ἀλλο παρέχει ἢ τὸ σῶμα 

καὶ αἵ τούτου ἐπιϑυμίαι. διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων 
κτῆσιν πάντες οἵ πόλεμοι γίγνονται, τὰ δὲ χρήματα 
ἀναγκαζόμεθα κτᾶσϑαι διὰ 1 τὸ σῶμα, δουλεύοντες τῇ Ὁ 
τούτου ϑεραπεία᾽ καὶ ἐκ τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν φιλο- 
σοφίας πέρι διὰ πάντα ταῦτα. τὸ δ᾽ ἔσχατον πάντων, 
[χ ’ δι τ ας Α Ἁ ’ ϑισν 8 2 - ΑἉ ’, 

ὅτι, ἐάν τις ἡμῖν καὶ σχολὴ γένηται ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ τραπώ- 
"»--ὕ"ὔὅ "εὝ 3 - μεϑα πρὸς τὸ σκοπεῖν τι. ἐν ταῖς ζητήσεσιν αὖ πανταχοῦ 

παραπῖπτον ϑόρυβον παρέχει καὶ ταραχὴν καὶ ἐκπλήττει, 

ὥστε μὴ δύνασθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ καϑορᾶν τἀληϑές, ἀλλὰ 
-Ἡ δι τ , [χὲ 3 ’ ; - 

τῷ ὃντι ἡμῖν δέδεικται, τι, εἰ μέλλομεν ποτε καϑαρῶς 

τι εἴσεσϑαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ 
ϑεατέον | αὐτὰ τὰ πράγματα" καὶ τότε, ὡς ἔοικεν, ἡμῖν Εὶ 
᾽, [ » 
ἔσται οὗ ἐπιϑυμοῦμέν τε καί φαμεν ἐρασταὶ εἶναι, φρο- 
νήσεως, ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, ὡς ὁ λόγος σημαίνει, 
ξῶσιν δὲ οὔ. εἰ γὰρ μὴ οἷόν τε μετὰ τοῦ σώματος 

- - “- [2 ᾿ .] 9 -« 

μηδὲν καϑαρῶς γνῶναι, δυοῖν ϑάτερον, ἢ οὐδαμοῦ 

ἔστιν κτήσασϑαι τὸ εἰδέναι. ἢ τελευτήσασιν" τότε γὰρ 
ν ΝΕ Ὁ ᾽ ς Ἁ ς Ἁ “ Ἁ - αὐτὴ καϑ᾿ αὑτὴν ἡ ψυχὴ ἔσται [| χωρὶς τοῦ σώματος, 61 

πρότερον δ᾽ οὔ. καὶ ἐν ᾧ ἂν ξῶμεν, οὕτως, ὡς ἔοικεν. 
ἐγγυτάτω ἐσόμεϑα τοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὅτι μάλιστα μηδὲν 
ὁμιλῶμεν τῷ σώματι μηδὲ κοινωνῶμεν, ὅτι μὴ πᾶσα 
ἀνάγκη, μηδὲ ἀναπιμπλώμεϑα τῆς τούτου φύσεως. 
᾿ " ΄ ϑι.. Ψ 3 ων [κὴ κ᾿ ς Ἁ ΗΝ Αι 

ἀλλὰ καϑαρευῶμεν ἀπ᾿ αὐτου, ἕως ἂν ὁ ϑεος αὕτος 

ἀπολύσῃ ἡμᾶς" καὶ οὕτω μὲν καϑαροὶ ἀπαλλαττόμενοι 
ῬηΑτΟΙ Ἷ 
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τῆς τοῦ σώματος ἀφροσύνης, ὡς τὸ εἰκός, μετὰ τοφούτων 
τε ἐσόμεϑα καὶ γνωσόμεθα δι’ ἡμῶν αὐτῶν πᾶν τὸ 

Β εἰλικρινές" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσως | τὸ ἀληϑές. μὴ καϑαρῷᾷ 
γὰρ καϑαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ ϑεμιτὸν ἧ. τοιαῦτα 
οἶμαι, ὦ Σιμμία, ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ἀλλήλους 
λέγειν τε καὶ δοξάξειν πάντας τοὺς ὀρϑῶς φιλομαϑεῖς. 
Ἃ τὰ τὰ “ ς5ς ’ - 3 7 9 

ἡ οὐ δοκεῖ σον οὕτως; παντός γε μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. 

ς ΧΙ. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, “εἰ ταῦτα ἀληϑῆ, 
δ "" Ἄ τ ᾿ ΄ οὐ ἑταῖρε, πολλὴ ἐλπὶς ἀφικομένῳ οἱ ἐγὼ πορεύομαι, 

: ὠν -" , ΕΣ ’ - ἕξ 
ἑκεῖ ἱκανῶς. εἴπερ που ἀλλοϑι, κτησασϑαι τουτο, οὐ 

ἕνεκα ἡ πολλὴ πραγματεία ἡμῖν ἐν τῷ παρελθόντι 
Ο βίῳ γέγονεν, ὥστε ἥ γε ἀποδημία ἡ νῦν μοι | προστε- 

Ἁ 3 »"» ’, ͵ ἽἍἬ 3 

ταγμένη μετὰ ἀγαϑῆς ἐλπίδος γίγνεται καὶ ἄλλῳ ἀν- 

δρί, ὃς ἡγεῖταί οἵ παφεσχξυάσϑαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ 
κεχαϑαρμένην. ἱπάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας. 'κά- 
ϑαρσις δὲ εἶναι ἦρα οὐ τοῦτο ξυμβαίνει, ὅπερ πάλαι 
ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ χωρίζειν ὅτι μάλιστα ἀπὸ τοῦ 

᾿ ᾿ δι ὦ ἈΝ ᾽ ἘΠ ενΝ 

σωματος τὴν ψυχὴν καὶ ἐϑίσαν αὑτὴν καϑ αὕὔὕτὴν 

πανταχύόϑεν ἐκ τοῦ σώματος συναγείρεσϑαί τε καὶ 
3 ’, 3 - Ἃ Ἁ ᾿Ὶ Ἁ 3 ἴρος ἀϑροίξεσϑαι, καὶ οἰχεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ 

νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτα μόνην καϑ' | αὑτήν, 
2 ’ [χὰ 3 -«- 3 -"᾿ ’ 9.ϑ 6 ’ 

ἐκλυομένην ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος; 'πάνυ 
μὲν οὖν, ἔφη. “οὐκοῦν τοῦτό γε ϑάνατος ὀνομάξε- 

ῇ Ἁ Ἁ -»Ἤ 3... τΆ [Ω δ. δ 6 [4 

ται, λύσις καὶ χωριόμος ψυχῆς ἀπὸ σωματος; “παντα- 
’ ΓΟ ἢ ϑ 5 ̓ Ο δ. ἢ} ’ βιὰ “Ὃ᾿ 

πασί γε. ἡ δ᾽ ος. λύειν δὲ γε αὐτήν, ὡς φαμὲν, 

προϑυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἵ φιλοσοφοῦν- 
τες ὀρϑῶς, καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστιν τῶν 

’ ’, Ἢ ᾿ -» »“ἘῸ ΄ὔ 
φιλοσόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἄπο σώματος, 

ἢ οὔ; φαίνεται. “οὐκοῦν, ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, 
Σ᾿ “᾿ Σ ᾿" ͵ 3, ἠδ , ᾽ » 

γελοῖον ἂν δἴη ἄνδρα παρασκευαζονϑ ξαυτὸν ἐν τῷ 
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’ δ’ , Ἵ)} - ’ δ’ «- ,» 

βίῳ ὅτι ἐγγυτάτω ] ὄντα τοῦ τεϑνάναι οὕτω ζῆν, κᾶ- 

πειϑ᾽ ἥκοντος αὐτῷ τούτου ἀγανακτεῖν; οὐ γελοῖον :᾿ 
ς -» ᾿ »Μ) »Ἕ» Ψ᾿ »»» ς 5 ἤὕ 3 -» 
πῶς δ᾽ οὔ; τῷ ὄντι ἄρα, ἔφη, “ὡ Σιμμία, οἱ ὀρϑῶς 

φιλοσοφοῦντες ἀποϑνήσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεϑνά- 
“ 3 ᾿ὰ 3 , ὧν , 2 - Ἁ 

ναι ἥκιστα αὐτοῖς ἀνθρώπων φοβερόν. ἐκ τῶνδε δὲ 
΄ 3 Ἁ , ᾿ -» -» , 

σκόπει. εὐ γὰρ διαβέβληνται μὲν πανταχῇ τῷ σώματι, 
᾽ Ἁ ᾿] ς Ἁ 9 - Ἁ Ἁ ΠῚ] 

αὐτὴν δὲ καϑ᾽ αὑτὴν ἐπιϑυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔχειν, 
τούτου δὲ γιγνομένου εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, 

3 Ἁ κ} Ξ- ’ ᾿" 3 ΑἹ "ὕ 9 αὺ “, 

οὐ πολλη ἂν ἀλογία εἴη. εἰ μὴ ἄσμενοι ἕκεῖσε ἴοιεν, 
Ὲ ἈἘ, , ᾿ ἄτ5 τ . ’ » τα ἐς οἱ ἀφικομένοις ἐλπίς ἐστιν οὐ | διὰ βίου ἤρων τυχεῖν" 68 

» ᾿ ΄ δ , ’ 2 
ρων δὲ φρονήσεως" ᾧ τὲ διεβέβληντο, τούτου ἀπηλ- 

λάχϑαι συνόντος αὐτοῖς; ἢ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν 
καὶ γυναικῶν καὶ υἱέων ἀποϑανόντων πολλοὶ δὴ ἕκόν- 
τὲς ἠθέλησαν εἰς “Διδου ἐλϑεῖν, ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι 
τῆς ἐλπίδος, τῆς τοῦ ὄψεσϑαί τε ἐκεῖ ὧν ἐπεϑύμουν 
καὶ συνέσεσϑαι᾽ φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, 
καὶ λαβὼν σφόδρα τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, μηδα- 
μοῦ ἄλλοϑι ἐντεύξεσθαι αὐτῇ ἀξίως λόγου ἢ ἐν “Ἄιδου, 
᾽ ’ 3 ͵ Ἁ 3 ΕΩ 5 

ἀγαναχτήσει τε [Ϊ ἀποϑνήσκων καὶ οὐκ ἄσμενος εἶσιν Β 
ΝΟΥ ἢ 2, , , 2. »ν» 3: ἐχὸς τῷ » 

αὐτόσε; οἴεσθαί γε χρή, ἐὰν τῷ ὄντι γε ἢ, ὦ ἑταῖρε, 
’ Ἁ 2 - - ΄ - 

φιλόσοφος᾽ σφόδρα γὰρ αὐτῷ ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ 

ἄλλοϑι καϑαρῶς ἐντεύξεσθαι φρονήσει ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖ. 
εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, οὐ πολλὴ 
Ἥ 3 " Ἐ - 

ἂν ἀλογία εἴη, εἰ φοβοῖτο τὸν ϑάνατον ὃ τοιοῦτος :᾽ 
ἱπολλὴ μέντοι νὴ 4“]α.᾽ ἡ δ᾽ ὅς. 

3 -»" “᾿ - 

ΧΠΙῚ, “Οὐκοῦν ἱκανόν σοι τεκμήριον, ἔφη, ἱτοῦτο 
τς ΄ τι Ἢ ᾿" 3 “- ’ 2 

ἀνδροθ, ὧν ἄν ἴδῃς ἀγανακτοῦντα μέλλοντα ἀποϑα- 
» [κή ᾽ πεν 55 ’ 2 ’ , 

νεῖσϑαι, οτι οὐκ ἀρ ἦν φιλόσοφος ἀλλὰ τις φιλοσω- 

ματος; ὁ αὐτὸς δέ] που οὗτος τυγχάνει ὧν καὶ φιλο-Ο 
χρήματος καὶ φιλότιμος, ἤτον τὰ ἕτερα τούτων ἢ ἀμ- 

σία 
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΄ 9 δὰ 9 , ς » “ ς , 9 Ψ φότερα.. “πάνυ, ἔφη, ᾿ἔχει οὕτως, ὡς λέγεις. “ἄρ 
ἥν, γ . ὧδ ε 5 ,ὕ 3 δΔυδ α 7 ᾿ 

οὐν,᾽ ἔφη, ὦ Σιμμία, οὐ καὶ ἡ ὀνομαζομένη ἀνδρεία 

τοῖς οὕτω διακειμένοις μάλιστα προσήκει; 'ἱπάντως 
δήπου, ἔφη. ᾿οὐκοῦν. καὶ ἡ σωφροσύνη, ἣν καὶ οἱ 

[4 Ἁ 

πολλοὶ ὀνομάξουσι σωφροσύνην, τὸ περὶ τὰς ἐπιϑυ- 
μίας μὴ ἐπτοῆσϑαι, ἀλλ᾽ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως, 
5 “᾿ “ 

ἄρ᾽ οὐ τούτοις μόνοις προσήκει τοῖς μάλιστα τοῦ 
ἢ σώματος ὀλιγωροῦσίν τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ | ξῶσιν; 

2) 8 » 
“ἀνάγκη,᾽ ἔφη. “εἰ γὰρ ἐθέλεις, ἡ δ᾽ ὅς, “ἐννοῆσαι 
τήν γε τῶν ἄλλων ἀνδρείαν τε καὶ σωφροσύνην, δόξει 

5 , » 5 5: 

σοι εἶναι ἄτοπος. πῶς δή, ὦ Σώκρατες; “οἶσϑα;,᾽ 
5 3. ὦ τ: . , ἰ - ΄ ΕΣ 
ἡ δ᾽ ὅς, Ὅτι τὸν ϑάνατον ἡγοῦνται πάντες οἵ ἄλλοι 
τῶν μεγάλων κακῶν; “καὶ μάλ᾽, ἔφη. “οὐκοῦν φόβῳ 
μειξόνων κακῶν ὑπομένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι τὸν 
ϑάνατον, ὅταν ὑπομένωσιν ;᾽ "ἔστι ταῦτα. τῷ δεδιέναι 
ἄρα καὶ δέει ἀνδρεῖοί εἰσι πάντες πλὴν οἵ φιλόσοφοι. 

, " ΄ ’ ν Ν , 2 » Ξ 9 
καίτοι ἄλογὸν γὲ δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον εἶναι. 

Ε 'πάνυ | μὲν οὖν. τί δὲ οἵ κόσμιοι αὐτῶν; οὐ ταὐτὸν 

τοῦτο πεπόνθασιν" ἀκολασίᾳ τινὶ σώφρονές εἰσιν: 
΄, 53 3 5. καίτοι φαμέν γε ἀδύνατον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῖς 

’ Ψ Ο’ Ἁ , Ν Ἁ ᾿ Α 

συμβαίνειν τούτῳ ὅμοιον τὸ πάϑος τὸ περὶ ταύτην τὴν 
᾿ τ Υ͂ ᾽ὔ “ 

εὐήϑη σωφροσύνην φοβούμενοι γὰρ ἑτέρων ἡδονῶν 
στερηϑῆναι καὶ ἐπιϑυμοῦντες ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται 

ὑπ’ ἄλλων κρατούμενοι. καίτοι καλοῦσί γε ἀκολασίαν 
ο9 τὸ ὑπὸ |τῶν ἡδονῶν ἄρχεσϑαι" ἀλλ᾽ ὅμως συμβαίνει 

αὐτοῖς κρατουμένοις ὑφ᾽ ἡδονῶν κρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν. 
ξ 

τοῦτο δ᾽ ὕμοιόν ἐστιν ᾧ νῦν δὴ ἐλέγετο, τῷ τρόπον 
4 

τινὰ δι’ ἀκολασίαν αὐτοὺς σεσωφρονίσϑαι.᾽ “ἔοικε γάρ. 
ὦ μακάριξ Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἡ ἡ ὀρϑὴ πρὸς 
ἀρετὴν ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸς 
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λύπας καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ 
΄, , 3 " μείξω πρὸς ἐλάττω, ὥσπερ νομίσματα, ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖνο 

ἣν , ξ Ἐν -" 

μόνον τὸ νόμισμα ὀρϑόν, ἀντὶ οὐ δεῖ ἅπαντα ταῦτα 
’, ’ ᾿ [4 Ἁ [4 

καταλλάττεσϑαι, 1 φρόνησις, καὶ τούτου μὲν πᾶντα καὶ Β 

μετὰ τούτου ὠνούμενά τε καὶ πιπρασκόμενα τῷ ὄντι ἢ καὶ 
ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ ξυλλήβδην 
ἀληϑὴς ἀρετὴ μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγιγνομένων 
καὶ ἀπογιγνομένων καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν 
ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων χωριζόμενα δὲ φρονήσεως 
καὶ ἀλλαττόμενα ἀντὶ ἀλλήλων μὴ σκιαγραφία τις ἢ 
ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ ὄντι ἀνδραποδώδης τὸ καὶ 
οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληϑὲς ἔχῃ, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς τῷ ὄντι ἦ 

κάϑαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων, καὶ ἡ σωφροσύνη 
Ἁ ἰν Γ Ἁ 2 , Ἁ “ον ΓΘ Α 

καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία καὶ αὐτὴ ἡ φρόνησις μὴ 6 

χαϑαρμός τις ἡ. καὶ κινδυνεύουσι καὶ οἷ τὰς τελετὰς 
πες ὁ ᾿ Ἐς ΕΜΟΝ 

ἡμῖν οὗτον καταστήσαντες οὐ φαῦλοι εἶναι, ἀλλὰ τῷ 
»»» ’ 3 , χ ὦ κι Ἃ 3 4 Ἁ 3 ᾿ 

ὄντι πάλαι αἰνίττεσθαι. ὅτι, ὃς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέ- 
λεστος εἰς “Αιδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ κείσεται, ὁ δὲ 
κεκαϑαρμένος τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε ἀφικόμενος 

μετὰ ϑεῶν οἰκήσει. εἰσὶν γὰρ δή, ὥς φασιν οἷ περὺ 
Χ , Ἢ , ’ ’ 

τὰς τελετὰς, ναρϑηκοφόροι μὲν πολλοί, βαΐχοι δὲ τε 
πεώρι ἤρα 3 ἘΝῚ ᾿ ᾿ ς.ν ΄ ᾽ 

παῦροι" οὗτοι δ᾽ εἰσὶν ] κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ Ὁ 

ἄλλοι ἢ οἵ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ 
κατά γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ 
παντὶ τρόπῳ προυϑυμήϑην γενέσθαι" εἰ δ᾽ ὀρϑῶς 
προυϑυμήϑην καί τι ἠνύσαμεν, ἐκεῖσε ἐλϑόντες τὸ 
σαφὲς εἰσόμεϑα, ἂν ϑεὸς ἐθέλῃ, ὀλίγον ὕστερον, ὡς 
ἐμοὶ δοκεῖ. ταῦτ᾽ οὖν ἐγώ, ἔφη, ᾿ὦ Σιμμία τὲ καὶ 
Κέβης, ἀπολογοῦμαι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς τε ἀπολείπων 
καὶ τοὺς ἐνθάδε δεσπότας οὐ χαλεπῶς φέρω οὐδ᾽ 
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Ε ἀγανακτῶ, ἡγούμενος κἀκεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἐνθάδε 
δεσπόταις τε ἀγαϑοῖς ἐντεύξεσθαι καὶ ἑταίροις" τοῖς 

δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρέχει" εἴ τι οὖν ὑμῖν πιϑανώ- 
τερός εἰμι ἐν τῇ ἀπολογίᾳ ἢ τοῖς ᾿“ϑηναίων δικασταῖς, 
εὖ ἂν ἔχοι. 

ΧΙΝ. Εἰπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπο- 

λαβὼν ὁ Κέβης ἔφη" ᾿ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ἔμοιγε 
10 δοκεῖ καλῶς λέγεσϑαι, τὰ δὲ περὶ τῆς [ ψυχῆς πολλὴν 

ἀπιστίαν παρέχει τοῖς ἀνθρώποις, μή, ἐπειδὰν ἀπαλλαγῇ 
τοῦ σώματος, οὐδαμοῦ ἔτι ἦ, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
διαφϑείρηταί τε καὶ ἀπολλύηται, ἧ ἂν ὁ ἄνθρωπος 
ἀποϑνήσκῃ" εὐϑὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος καὶ 
ἐκβαίνουσα ὥσπερ πνεῦμα ἢ καπνὸς διασκεδασϑεῖσα 
οἴχηται διαπτομένη καὶ οὐδὲν ἔνι οὐδαμοῦ ἧ. ἐπεί, 
εἴπερ εἴη που αὐτὴ καϑ᾿ αὑτὴν συνηϑροισμένη καὶ 
ἀπηλλαγμένη τούτων τῶν κακῶν ὧν σὺ νῦν δὴ 

Β διῆλθες, πολλὴ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ 1 Σώκρατες, 
ὡς ἀληϑῆ ἐστιν ἃ σὺ λέγεις" ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως 
οὐκ ὀλίγης παραμυϑίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε 
ἡ ψυχὴ ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινὰ δύναμιν 
ἔχει καὶ φρόνησιν. "ἀληϑῆ, ἔφη, “λέγεις, ὃ Σωκράτης, 
ὦ Κέβης" ἀλλὰ τί δὴ ποιῶμεν; ἢ περὶ αὐτῶν τούτων 
βούλει διαμυϑολογῶμεν, εἴτε εἰκὸς οὕτως ἔχειν εἴτε 
μή; ᾿ἔγωγε οὖν, ἔφη ὁ Κέβης, ἡδέως ἂν ἀκούσαυμι, 
ἥντινα δόξαν ἔχεις περὶ αὐτῶν. “οὔκουν γ᾽ ἂν οἶμαι. 
ἦ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, “εἰπεῖν τινα νῦν ἀκούσαντα, 

Ο οὐδ᾽ εἰ ] κωμῳδιοποιὸς εἴη, ὡς ἀδολεσχῶ καὶ οὐ περὶ 
προσηκόντων τοὺς λόγους ποιοῦμαι. εἰ οὖν δοκεῖ, χρὴ 
διασκοπεῖσϑαι. 

ΧΥ. Σκεψώμεϑα δὲ αὐτὸ τῇδέ πῃ, εἴτ᾽ ἄρα ἐν 
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Ἄιδου εἰσὶν αἴ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων 
, 5 , τ εἴτε καὶ οὔ. παλαιὸς μὲν οὖν ἔστι τις λόγος, οὗ μεμνή- 

ἰεϑα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ, καὶ πάλιν γε 
δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ γίγνονται ἐκ τῶν τεϑνεώτων᾽" 

Α - 3 Ο’ Ἵ , Γ' 3 “ 3 καὶ εἰ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, πάλιν γίγνεσϑαι ἐκ τῶν ἀπο- 
ϑανόντων τοὺς ξῶντας, ἄλλο τι ἢ εἶεν ἂν αἷ [ ψυχαὶ Ὁ 
ο “ "»- ’ 5 ἡμῶν ἐκεῖ; οὐ γὰρ ἂν που πάλιν ἐγίγνοντο μὴ οὖσαι, καὶ 
τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι, εἰ τῷ ὄντι 

Α ’ [χὦ 3 ,ὔ ’ 

φανερὸν γίγνοιτο, οτι οὐδαμόϑεν ἀλλοϑεν γίγνονται 
ΓΙ -» Ν᾿ ᾽ - ᾿ς ἂ 9 Ἁ Ἁ 2! {πὶ οἵ ξῶντες ἢ ἐκ τῶν τεϑνεώτων᾽ εἰ δὲ μὴ ἔστι τοῦτο, 

Ω » Ἷ ς ς ΄ Α ἘῚ ς» » ἐς 
ἄλλου ἂν του δέοι λόγου. ἱπάνυ μὲν οὔὖν,᾽ ἔφη ὁ 

Κέβης. ᾿ἱμὴ τοίνυν κατ᾽ ἀνθρώπων, ἡ δ᾽ ὅς, σκόπει 
τν ᾽ ’ ν ῳ 2 Ὁ , Ν μόνον τοῦτο, εἰ βούλει ῥᾷον μαϑεῖν, ἀλλὰ καὶ κατα 

ξῴων πάντων καὶ φυτῶν, καὶ ξυλλήβδην ὅσαπερ ἔχει 
γένεσιν, περὶ πάντων εἰδῶμεν, ἀρ᾽ οὑτωσὶ γίγνεται 

4 3 Ὑ ἥν Ὁ» “ ᾿ , Ἀ 2 , 
πάντα, οὐκ] ἀλλοϑεν ἡ ἔκ τῶν ἑναντίων τὰ ἑναντία, Ἐὶ 

ὅσοις τυγχάνει ὃν τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ καλὸν τῷ 
αἰσχρῷ ἐναντίον που καὶ δίκαιον ἀδίκῳ, καὶ ἄλλα δὴ 

μυρία οὕτως ἔχει. τοῦτο οὖν σκεψώμεθα, ἄρα ἀναγ- 
καῖον, ὅσοις ἔστι τι ἐναντίον, μηδαμόϑεν ἄλλοϑεν αὐτὸ 
γίγνεσϑαι ἢ ἐκ τοῦ αὐτῷ ἐναντίου. οἷον ὅταν μεῖξόν 
τι γίγνηται, ἀνάγκη που ἐξ ἐλάττονος ὄντος πρότερον 
ἔπειτα μεῖζον γίγνεσθαι; ᾿ναί. “οὐκοῦν κἂν ἔλαττον 

γίγνηται, ἐκ μείξονος ὄντος πρότερον | ὕστερον ἔλαττον ΤΊ 
΄ 96» ἰχή ΡΣ. ς Α ᾿] 3 ᾿Ὶ ’ γενήσεται; “ἔστιν οὕτω, ἔφη. καὶ μὴν ἐξ ἰσχυροτέρου 

τὸ ἀσϑενέστερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ ϑᾶττον ;᾿ ἱπάνυ 
γε. τί δέ; ἄν τι χεῖρον γίγνηται, οὐκ ἐξ ἀμείνονος; 

ὶ κ᾿ ὃ ΄ ἐξ ὃ ’, Σ 5. γἕ “ δι 9 

καὶ ἂν δικαιότερον, ἐξ ἀδικωτέρου; πῶς γὰρ οὔ; 
Ἱἵκανῶς οὖν, ἔφη, “ἔχομεν τοῦτο, ὅτι πάντα οὕτω 
γίγνεται, ἐξ ἐναντίων τὰ ἐναντία πράγματα; 'ἱπάνυ 
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κ “ » γε. τέ δ᾽ αὖ; ἔστι τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς, οἷον 
μεταξὺ ἀμφοτέρων πάντων τῶν ἐναντίων δυοῖν ὄντοιν 

Β ὃ ἤ ’ “ }Ὶ Ἁ ΑΝ ὺν δὰ Ὄ “αἶἑἶ : 3 }Ὶ 

ύο γενέσεις, ἀπὸ μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπὶ | τὸ ἕτερὸν, ἀπὸ 
3 -»" , 

δ᾽ αὖ τοῦ ἑτέρου πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον" μείζονος μὲν 
’ Ἁ 2 Υ͂ Ἁ ΒΩ Α ’ 

πράγματος καὶ ἐλάττονος μεταξὺ αὔξησις καὶ φϑέσις, 
Ἁ - Ω Χ Ἁ 5ῳ. ἢ ᾿ Ν Δ 3 

καὶ καλοῦμεν οὕτω τὸ μὲν αὐξάνεσϑαι, τὸ δὲ φϑένειν; 
“ναί, ἔφη. ᾿οὐκοῦν καὶ διακρίνεσϑαι καὶ συγκρίνεσϑαι, 

καὶ ψύχεσθανι καὶ ϑερμαίνεσϑαι, καὶ πάντα οὕτω, 
κἂν εἰ μὴ χρώμεϑα τοῖς ὀνόμασιν ἐνιαχοῦ. ἀλλ᾽ ἔργῳ μη χθὼμ 6 ὡ χόυ, 076 

» -" [χ4 μ "Ὁ , 

γοῦν πανταχοῦ οὕτως ἔχειν ἀναγκαῖον, γίγνεσϑαί τὲ 
3 Ἁ 9 9 Ἑ ’ ’ 5 3 6 , 3 

αὐτὰ ἐξ ἀλλήλων γένεσίν τε εἶναι ἐξ ἑκατέρου εἰς 

ἄλληλα; ἱ'πάνυ μὲν οὖν, ἡ δ᾽ ὅς. 
ς , 5 ος.. » :»ν - , 

ἵν ΧΥΙ. “Τί οὐν; ἔφη. ἱτῷ | ξῆν ἐστέ τι ἐναντίον, 
[7 -,ΆΪ ; Χ Ἷ ς5 ἐς ΄ ᾿ 353 59 
ὥσπερ τῷ ἐγρηγορέναι τὸ καϑεύδειν ;᾽ πάνυ μὲν οὖν, 
ἔφη. “τί; 'τὸ τεϑνάναι,᾽ ἔφη. “οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τε 
γίγνεται ταῦτα, εἴπερ ἑναντία ἐστιν, καὶ αἷ γενέσεις 
2. 3 Ἐξ ᾿ ΄ παν κ.), ς: ς » . “9 

εἰσὶν αὐτοῖν μεταξὺ δύο δυοῖν ὄντοιν; πῶς γὰρ οὔ; 
6 ἙΝ ᾿ ,ὕ ἜΡΎΝ, ’ Ω - ᾿ τὴν μὲν τοίνυν ἑτέραν συζυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον 
9 Φ' Ψ' ὃ» ἰᾧ» Αδαδ Ὁ Ψ 6 Α Ἄν ὍΝ εἷ 

ἐγώ σοι, ἔφη, “ἐρῶ, ὁ Σωκράτης, “καὶ αὐτὴν καὶ τὰς 
ἢ 3 ν ’ ; δι ’ ᾿ ᾿ ᾿ 

γενέσεις" σὺ δὲ μοι τὴν ἑτέραν. λέγω δὲ τὸ μὲν 

καϑεύδειν, τὸ δὲ ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ καϑεύδειν 
τὸ ἐγρηγορέναι γίγνεσϑαι καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι τὸ 

Ὀ] καϑεύδειν, καὶ τὰς γενέσεις αὐτοῖν τὴν μὲν κατα- 
δαρϑάνειν εἶναι, τὴν δ᾽ ἀνεγείρεσϑαι. ἱχανῶς δοι,᾿ 
ἔφη, ἢ οὔ; 'πάνυ μὲν οὖν. λέγε δή μοι καὶ σύ, 
ἔφη, “οὕτω περὶ ξωῆς καὶ ϑανάτου. οὐκ ἐναντίον μὲν 

Ἁ »-»Ἥ - Ἁ ΄ 5 Ἂς ΘΜ» 9..6 τὰ Α 
φῃς τῷ ζὴν τὸ τεῦναναι εἰναι: “ἔγωγε. ᾿γίγνεσϑαιν δὲ 

ἐξ ἀλλήλων; ναί. ἐξ οὖν τοῦ ξῶντος τί τὸ γιγνό- 

μενον ;᾿ ἱτὸ τεϑνηκός.᾽ ἔφη. ἱτί δέ, ἡ δ᾽ ὅς, “ἐκ τοῦ 
Ξ ΒΕ » (χρῶ. ςς - [ω ᾿ »ν 9 

τεϑνεώτος; “ἀναγκαῖον. ἔφη, ὁμολογεῖν οτι τὸ ζῶν. 
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ἐκ τῶν τεϑνεώτων ἄρα, ὦ Κέβης, τὰ ξῶντά τε καὶ 
οὗ ξῶντες γίγνονται; | 'φαίνεται,᾽ ἔφη. “εἰσὶν ἄρα, Ἐ 
ἔφη. ᾿αἴ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν “Διδου. “ἔοικεν. “οὐκοῦν 
καὶ τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτα ἥ γ᾽ ἑτέρα σαφὴς 
οὖσα τυγχάνει; τὸ γὰρ ἀποϑνήσκειν σαφὲς δήπου, ἢ 
οὔ; 'πάνυ μὲν οὖν. ἔφη. ἱ'πῶς οὐν,᾽ ἡ δ᾽ ὅς, ἱποιήσο- 
μἱξν; οὐκ ἀνταποδώσομεν τὴν ἐναντίαν γένεσιν, ἀλλὰ 
ταύτῃ χωλὴ ἔσται ἡ φύσις; ἢ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ 
ἀποϑνήσκειν ἐναντίαν τινὰ γένεσιν; ἱπάντως που; 
ἔφη. ἱτίνα ταύτην; ἱ'τὸ ἀναβιώσκεσϑαι. “οὐκοῦν, 
- ω 42 ΄ - ἡ δ᾽ ὅς, “εἴπερ ἔστι τὸ ἀναβιώσκεσϑαι, ἐκ τῶν τεϑνεώ- 
τῶν ἂν εἴη γένεσις εἰς τοὺς ] ζῶντας αὕτη, τὸ ἀνα- 2 

4 9 Ὁ , 9 δι “" “ὔ ς᾽ »"ν Ἁ βιώσκεσθαι; πάνυ γε. “ὁμολογεῖται ἄρα ἡμῖν καὶ 
ταύτῃ τοὺς ξῶντας ἐκ τῶν τεϑνεώτων γεγονέναι οὐδὲν 
φ Ἃ » » 

ἧττον ἢ τοὺς τεϑνεῶτας ἐκ τῶν ξώντων᾽ τούτου δὲ 

ὄντος ἵχανόν που ἐδόκει τεκμήριον εἶναι ὅτι ἀναγκαῖον 
Ἁ -" 4 Ἁ 5 , Ω; Ἁ [4 

τὰς τῶν τεϑνεώτων ψυχας εἰναί που, οϑὲν δὴ πάλιν 

γίγνεσθαι. δοκεῖ μοι, ἔφη, ᾿ὡὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν 
ὡμολογημένων ἀναγκαῖον οὕτως ἔχειν. 

ΧΥΠ. “Ἰδὲ τοίνυν οὕτως. ἔφη, ᾿ὡὠ Κέβης. ὅτι 
5 ς᾽ 3 , δ “ ς ᾽ Ἃ - Ἁ 

οὐδ ἀδίκως ὡμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. εἰ γὰρ 

μὴ ἀεὶ ἀνταποδιδοίη τὰ ἕτερα τοῖς | ἑτέροις γιγνόμενα Β 
ε Ἁ ω ΄ Ξ 3 3 -»Ό ἢ -" ς ’ 

σπερεὶ κύκλῳ περιιόντα, ἀλλ΄ εὐϑεῖα τις εἴη ἡ γε- 

νεῦσις ἐκ τοῦ ἑτέρου μόνον εἰς τὸ καταντικρὺ καὶ μὴ 

ἀνακάμπτον πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον μηδὲ καμπὴν ποιοῖτο, 
3 Ο ’, -“Ἢ Ἁ 3 Ἁ -»“Ἢ5 Ἥ ΄, 

οἶσϑ᾽ ὅτι πάντα τελευτῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἂν σχοίη 
᾿ ἊΝ. , ΠῚ ῃ ΄ , 2 

καὶ τὸ αὐτὸ πάϑος ἂν πάϑοι καὶ παύσαιτο γιγνόμενα; 
ἱπῶς λέγεις; ἔφη. ᾿οὐδὲν χαλεπόν,᾽ ἡ δ᾽ ὅς, ἐννοῆ- 
σαι ὃ λέγω" ἀλλ᾽ οἷον εἰ τὸ καταδαρϑάνειν μὲν εἴη, 

᾿ 3 2 ,, Ἃ 3 , ͵ 2 

τὸ ὃ᾽ ἀνεγείρεσϑαι μὴ ἀνταποδιδοίη γιγνόμεμον ἔκ 
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τοῦ καθεύδοντος, οἶσϑ᾽ ὅτι τελευτῶντα πάντ᾽ ἂν 
Ο λῆρον | τὸν ᾿Ενδυμίωνα ἀποδείξειεν καὶ οὐδαμοῦ ἂν 
φαίνοιτο διὰ τὸ καὶ τἄλλα πάντα ταὐτὸν ἐκείνῳ πε- 
πονϑέναι, καϑεύδειν. κἂν εἰ συγκρίνοιτο μὲν πᾶντα, 
διακρένοιτο δὲ μή, ταχὺ ἂν τὸ τοῦ ᾿ἀναξαγόρου γεγο- 
νὸς εἴη, ὁμοῦ πάντα χρήματα. ὡσαύτως δέ, ὦ φίλε 
Κέβης, εἰ ἀποϑνήσκοι μὲν πάντα, ὅσα τοῦ ξῆν μετα- 
λάβοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποϑάνοι, μένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι 
τὰ τεϑνεῶτα καὶ μὴ πάλιν ἀναβιώσκοιτο, ἄρ᾽ οὐ 
πολλὴ ἀνάγκη τελευτῶντα πάντα τεϑνάναι καὶ μηδὲν 

Ὁ ξῆν; εἰ γὰρ ἐκ [ μὲν τῶν ἄλλων τὰ ξῶντα γίγνοιτο, 
τὰ δὲ ζῶντα ϑνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ οὐ πάντα κατ- 
αναλωϑῆναι εἰς τὸ τεϑνάναι; “οὐδὲ μία μοι δοκεῖ," 
ἔφη ὁ Κέβης, "ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς παντά- 
πασιν ἀληϑῆ λέγειν" “ἔστιν γάρ, ἔφη, "ὦ Κέβης, ὡς 
ἐμοὶ δοκεῖ, παντὸς μᾶλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα 
οὐκ ἐξαπατώμενοι ὁμολογοῦμεν, ἀλλ᾽ ἔστι τῷ ὄντι 
καὶ τὸ ἀναβιώσκεσϑαι καὶ ἐκ τῶν τεϑνεώτων τοὺς 
ζῶντας γίγνεσϑαι καὶ τὰς τῶν τεϑνεώτων ψυχὰς εἶναι 

Ε [καὶ ταῖς μέν γε ἀγαϑαῖς [ ἄμεινον εἶναι, ταῖς δὲ 
κακαῖς κάκιον] 

ΧΥΠΠ. “Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, “καὶ 
κατ᾽ ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον, ὦ Σώκρατες, εἰ ἀληϑής 
ἔστιν, ὃν σὺ ΠΝ κα ϑαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μόϑησιβ 

οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ 

τοῦτον ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ με- 
μαϑηκέναι ἃ νῦν ἀναμιμνῃσκόμεϑα. τοῦτο δὲ ἀδύ- 

Ἰβνατον, εἰ μὴ ἦν που ἡμῖν ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε | τῷ 
ἀνθρωπίνῳ εἴδει γενέσϑαι" ὥστε καὶ ταύτῃ ἀϑάνατον 

ψυχή τι ἔοικεν εἶναι" ἀλλά, ὦ Κέβης, ἔφη ὃ 
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Σιμμίας ὑπολαβών, 'ποῖαι τούτων αἷ ἀποδείξεις; ὑπό- 
ὠνησὸν μὲ᾿ οὐ γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντι μέμνημαι. 
“ἑνὶ μὲν λόγῳ, ἔφη ὁ Κέβης, “καλλίστῳ, ὅτι ἐρωτώ- 
ἕενοι οὗ ἄνθρωποι, ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ λέγου- 
σιν πάντα ἣ ἔχει᾽ καίτοι εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς 
᾽ ΄ - ᾿ 9 Ἁ ’ 2 Ἃ -“-5.»ἥἤὔ Ε] 

ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ ὀρϑος λόγος, οὐκ ἂν οἱοί τ 

ἦσαν τοῦτο ποιήσειν. ἔπειτα ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμ- 
»»} ι ΒΚ »"Ὕ ΄ 2 -»Ἥ ’ Β 

ματα 1 ἄγῃ ἢ ἄλλο τι τῶν τοιουτῶν, ἕνταυϑα σαφε- 

στατα κατηγορεῖ, ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει. “εἰ δὲ μὴ 
ταύτῃ γε, ἔφη, 'πείϑει, ὦ Σιμμία, ὁ Σωκράτης, 
“σκέψαι, ἂν τῇδέ πή σοι σκοπουμένῳ δυνδόξῃ. ἀπι- 
στεῖς γὰρ δή, πῶς ἡ καλουμένη μάϑησις ἀνάμνησίς 
ἐστιν; ᾿ἀπιστῶ μέν σοι ἔγωγε. ἡ δ᾽ ὃς ὁ Σιμμίας, 
ς “ δ τῶν Ἂ, -» 9. ἡ] ὃς Ξ Α τ ᾧ 
οὔ, αὐτὸ δὲ τοῦτο,᾽ ἔφη, δέομαι μαϑεῖν περὶ οὐ ὁ 
λόγος, ἀναμνησϑῆναι. καὶ σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης 
ἐπεχείρησε λέγειν ἤδη μέμνημαι καὶ πείϑομαι" οὐδὲν 
μέντ᾽ ἂν ἧττον ἀκούοιμι νῦν, πῇ σὺ ἐπεχείρησας λέ- 

9 ς “ος)Ἂν 9.5 ἧι. δὲ ςς »-»"ὝὟὋ Χ ῇ 

γειν. [ τῇδ᾽ ἔγωγε, ἡ δ΄ ος. “ὁμολογοῦμεν γὰρ δήπου,Ο 

εἴ τίς τι ἀναμνησϑήσεται, δεῖν αὐτὸν τοῦτο πρότερόν 
ποτε ἐπίστασϑαι. πάνυ γ᾽, ἔφη. “ἀρ᾽ οὖν καὶ τόδε 
ὁμολογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη παραγίγνηται τρόπῳ 
τοιούτῳ, ἀνάμνησιν εἶναι; λέγω δέ τινα τρόπον τόνδε" 
ἐάν τίς τι ἕτερον ἢ ἰδὼν ἢ ἀκούσας ἤ τινα ἄλλην 
αἴσθησιν λαβὼν μὴ μόνον ἐκεῖνο γνῷ, ἀλλὰ καὶ ἕτε- 
ρον ἐννοήσῃ, οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη, ἀλλ᾽ ἄλλη, ἄρα 

3 “ , ἢ Γ 2 ΄ χω ᾿ 
οὐχὶ τοῦτο δικαίως ἐλέγομεν ὅτι ἀνεμνήσϑη, οὐ τὴν 
ἔννοιαν | ἔλαβεν; 'πῶς λέγεις; “οἷον τὰ τοιάδε' ἄλλη Ὁ 

που ἐπιστήμη ἀνθϑροώπου καὶ λύρας. “πῶς γὰρ οὔ; 
οὐκοῦν οἶσθα. ὅτι οἵ ἐρασταί, ὅταν ἴδωσιν λύραν ἢ 
ἱμάτιον ἢ ἄλλο τι οἷς τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωϑε χρῆ- 
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σϑαι, πάσχουσι τοῦτο᾽ ἔγνωσάν τε τὴν λύραν καὶ ἐν 
τῇ διανοίᾳ ἔλαβον τὸ εἶδος τοῦ παιδός, οὗ ἦν ἡ λύρα; 
τοῦτο δέ ἐστιν ἀνάμνησις; ὥσπερ καὶ Σιμμίαν τις 
ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη, καὶ ἄλλα που 
μυρία τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. “μυρία μέντοι νὴ Δία, ἔφη 

Ε ὃ Σιμμίας. “οὐκοῦν, ἦ δ᾽ ὅς, 'τὸ τοιοῦτον | ἀνάμνη- 
σίς τίς ἐστι; μάλιστα μέντοι, ὅταν τις τοῦτο πάϑῃ 
περὶ ἐκεῖνα. ἃ ὑπὸ χρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν 
ἤδη ἐπελέληστο; πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. “τί δέ; ἦ δ᾽ 
ὅς᾽ ἔστιν ἵππον γεγραμμένον ἰδόντα καὶ λύραν γε- 
γραμμένην ἀνθρώπου ἀναμνησϑῆναι, καὶ Σιμμίαν 
ἰδόντα γεγραμμένον Κέβητος ἀναμνησϑῆναι; πάνυ 
γε. οὐκοῦν καὶ Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμμένον αὐτοῦ 

14 Σιμμίου ἀναμνησϑῆναι; “ἔστι | μέντοι, ἔφη. 
ΧΙΧ, “ἶ3ρ᾽ οὖν οὐ κατὰ πάντα ταῦτα συμβαίνει 

τὴν ἀνάμνησιν εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, εἶναι δὲ καὶ 
ἀπὸ ἀνομοίων; ᾿συμβαίνει.. “ἀλλ᾽ ὅταν γε ἀπὸ τῶν 
ὁμοίων ἀναμιμνήσκηταί τίς τι, ἄρ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον 
τόδε προσπάσχειν, ἐννοεῖν, εἴτε τι ἐλλείπει τοῦτο κατὰ 
τὴν ὁμοιότητα εἴτε μὴ ἐχείνου οὗ ἀνεμνήσθη; ᾿ἀνάγκη," 
ἔφη. σκόπει δή, ἦ δ᾽ ὅς, “εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. 
ναμέν πού τι εἶναι ἴσον, οὐ ξύλον λέγω ξύλῳ οὐδὲ 
λίϑον λέϑῳ οὐδ᾽ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλὰ 
παρὰ ταῦτα πάντα ἕτερόν τι, αὐτὸ τὸ ἴσον᾽ φῶμέν 

Βτι εἶναι ἢ μηδέν; φῶμεν μέντοι νὴ 4, ἔφη ὁ 
Σιμμίας, ᾿ϑαυμαστῶς γε. “ἦ καὶ ἐπιστάμεθα αὐτὸ ὃ 
ἔστιν; ἱπάνυ γε, ἦ δ᾽ ὅς. ᾿πόϑεν λαβόντες αὐτοῦ 
τὴν ἐπιστήμην; ἄρ᾽ οὐκ ἐξ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἢ 
ξύλα ἢ λίϑους ἢ ἄλλα ἄττα ἰδόντες ἴσα, ἐκ τούτων 
ἐκεῖνο ἐνενοήσαμεν, ἕτερον ὃν τούτων; ἢ οὐχ ἕτερόν 
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᾿ ΄ - ΕΣ , 
σοι φαίνεται; σκόπει δὲ καὶ τῇδε. ἀρ᾽ οὐ λίϑοι μὲν 
ἴσοι καὶ ξύλα ἐνίοτε ταὐτὰ ὄντα τῷ μὲν ἴσα φαίνεται, 

-» ᾽ 5 δ΄ ἢ »" ν εν, ὁ , Ἄν Ν πα ΤῊ ᾽ 
τῷ δ᾽ οὔ; ἱπάνυ μὲν οὐν. ὑτί δέ; αὐτὰ τὰ ἴσα ἔστιν 
“ » 7 βιω, ον ἋΘ 6 ἣν ᾽ ΄ 9 
οτε ἄνισα σοι ἑφανη. ἢ ἢ ἐσόξδηθ ἘΝΈΒΌΡΗΒῚ “οὐδε- Ο 

πώποτέ γε, ὦ Σώκρατες. “οὐ ταὐτὸν τ ἐστίν. ἦ 
δ᾽ ὅς, ταῦτα τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον. “οὐδαμῶς 

’ 3 ’ 9 3 οἱ οἿ ᾿ ΄ 3.9 
μον φαίνεται, ὦ Σωώκρατες. “ἀλλὰ μὴν ἕκ τούτῶν γ΄. 

ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων ἐχείνου τοῦ ἴσου, ὅμως 

αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφας; 
ς 3 ’ Φι΄ "5; [ς ’ 9 δ 2 » Ἅ ιν ’ 2 

ἀληϑεστατα,. ἔφη. “λεγεις. “οὐκοῦν ἢ ομοίου ὄντος 
Ἔ πὸ, 9 , “ ἐρ [μα 3 ς ’ ἰ 9 τούτοις ἢ ἀνομοίου; πάνυ γε. διαφέρει δέ γε, ἦ », ἐς! 

δ᾽ ὅς, οὐδέν. ἕως ἂν ἄλλο ἰδὼν ἀπὸ ταύτης τῆς -λ Ὁ. 
᾿νε  χριταηαα ΄..5 

ὄψεως ἄλλο ἐννοήσῃς, εἴτε ὅμοιον εἴτε ] ἀνόμοιον, Ὁ ἐῤι 
ἀναγκαῖον, ἔφη, αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγονέναι. “πάνυ 
μὲν οὖν. τί δέ; ἡ δ᾽ ὃς" “ἡ πασχομέν τι τοιοῦτον 

ν᾽ Ν “ : ᾿ - - Ἀν, ν τ ν περὶ τὰ ἐν τοῖς ξύλοις τε καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν 
- , Ξ5 ’ » ᾿ 53 τοῖς ἴσοις; ἄρα φαίνεται ἡμῖν οὕτως ἴσα εἶναι ὥσπερ 

2 , Ὕ »" , - - 
αὐτὸ ὃ ἔστιν ἴσον, ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνῳ τῷ τοιοῦτον 
3 - Ἁ , Ἥ 3 ,ὔ 9 6 Ἁ ς 9 2 

εἶναν οἷον τὸ ἴσον, ἢ ρηδιο: καὶ πολυ γε, ἔφη, 

“ἐνδεῖ. “οὐκοῦν ὁμολογοῦμεν, ὅταν τίς τι ἰδὼν ̓ ἐννοήσῃ, 

ὅτι βούλεται μὲν τοῦτο. ὃ νῦν ἐγὼ ὁρῶ, εἶναι οἷον 
ἄλλο τι τῶν ὄντων, ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ δύναται τοιοῦτον 

Ι εἶναι [ἴσον] οἷον ἐκεῖνο, ἀλλ᾽ ἔστιν φαυλότερον, Ἑ 
ἀναγκαῖόν που τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα τυχεῖν προειδότα 

“ Φ -π 

ἐχεῖνο ᾧ φησιν αὐτὸ προσεοικέναι μέν, ἐνδεεστέρως 

δὲ ἔχειν; “ἀνάγκη. “τί οὖν; τοιοῦτον πεπόνϑαμεν 
“ὦ Ἂ ’, " " καὶ ἡμεῖς, ἢ οὔ, περί τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον; 

ἱπαντάπασί γε. ἀναγκαῖον ἄρα ἡμᾶς προειδέναι τὸ 
ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ χρόνου, ὅτε | τὸ πρῶτον ἰδόντες Τό 
τὰ ἴσα ἐνενοήσαμεν, ὅτι ὀρέγεται μὲν πάντα ταῦτα 
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ω ᾿ , ᾿ " - εἶναι οἷον τὸ ἴσον, ἔχει δὲ ἐνδεεστέρως. “ἔστι ταῦτα.ἢ 
3 Ἁ - 

“ἀλλὰ μὴν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, μὴ ἄλλοθεν αὐτὸ 
᾽ , Χ Ἁ 53 2 -“ ᾽ ΣΙ ΣΙ ἐννενοηχέναν μηδὲ δυνατὸν εἶναι ἐννοῆσαι, ἀλλ᾽ ἡ ἔκ 

τοῦ ἰδεῖν ἢ ἅψασθαι ἢ ἔκ τινος ἄλλης τῶν αἰσϑή- 
σεῶν᾽ ταὐτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω. “ταὐτὸν γάρ 

53 » 
ἐστιν, ὦ Σώκρατες, πρός γε ὃ βούλεται δηλῶσαι ὃ 
λόγος. ᾿ἀλλὰ μὲν δὴ ἔκ γε τῶν αἰσϑήσεων δεῖ ἐννοῆ- 

Β δαι, ὅτι πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰσϑήσεσιν ἐχείνου τε | ὀρέ- 
γεται τοῦ ὃ ἔστιν ἴσον, καὶ αὐτοῦ ἐνδεέστερά ἐστιν" 
κ᾿. -»" - 

ἢ πῶς λέγομεν; οὕτως" πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασϑαι 
ἡμᾶς ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ τάλλα αἰσϑάνεσϑαι τυχεῖν 
ἔδει που εἰληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ τοῦ ἴσου, ὅτι 
ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰσϑήσεων ἴσα ἐκεῖσε 
ἀνοίσειν, ὅτε προϑυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτ᾽ εἶναι 
οἷον ἐκεῖνο, ἔστιν δὲ αὐτοῦ φαυλότερα. “ἀνάγκη ἐκ 

-" 5 - 

τῶν προειρημένων. ὦ Σώκρατες. “οὐκοῦν γενόμενον 
“1 Ἃ δ ε-»ὕἤὕ Ἀν 15 ΄ ᾿ - Ρ ’ 

εὐθὺς ἑωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς ἄλλας αἰσϑή- 

σ δεις εἴχομεν; ἱπάνυ γε. | ̓ἔδει δέ γε, φαμέν, πρὸ 
’ ᾿ - ͵ ᾽ ’ ’ 9 ς “Ὁ τούτων τὴν τοῦ ἴσου ἐπιστήμην εἰληφέναι; ναί. 

ἱπρὶν γενέσϑαι ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν 
εἰληφέναι. “ἔοικεν. 

ΧΧ, “Οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὸ τοῦ 
γενέσθαι ἔχοντες ἐγενόμεϑα, ἠπιστάμεϑα καὶ πρὶν 
γενέσϑαι καὶ εὐθὺς γενόμενον οὐ μόνον τὸ ἴσον καὶ 

᾿ -“ Ἁ Ἁ , 9 Ἁ ᾿Ὶ Ἁ 

τὸ μεῖξον καὶ τὸ ἔλαττον ἀλλὰ καὶ ξύμπαντα τὰ τοι- 

αὗτα; οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἴσου νῦν ὁ λόγος ἡμῖν μᾶλ- 
λόν τι ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ 
ἀγαϑοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁσίου καί, ὅπερ λέγω, περὶ 

ἶν ΄ τ 3 , “- 3, 2, ᾿Ὶ Ὁ] ἁπάντων, οἷς ἐπισφραγιξόμεϑα τοῦτο, ὃ ἔστι, καὶ 
ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν ἐρωτῶντες καὶ ἐν ταῖς ἀποκρί- 
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σεσιν ἀποκρινόμενοι. ὥστε ἀναγχαῖον ἡμῖν τούτων 
πάντων τὰς ἐπιστήμας πρὸ τοῦ γενέσϑαι εἰληφέναι.ἢ 
ΕΥ “ 3 ς Ἁ ’ ΄ δ ͵ Ἁ ἔστι ταῦτα. “καὶ εἰ μέν γε λαβόντες ἑκάστοτε μὴ 
ἐπιλελήσμεϑα, εἰδότας ἀεὶ γίγνεσϑαι καὶ διὰ βίου 

’ Ἁ Ὰ 3 ’ “Ὡ. 2 , ’ 

εἰδέναι" τὸ γὰρ εἰδέναι τοῦτ ἔστιν, λαβόντα τοῦυ 

ἐπιστήμην ἔχειν καὶ μὴ ἀπολωλεκέναι" ἢ οὐ τοῦτο 
5, , 

λήϑην λέγομεν, ὦ Σιμμία, ἐπιστήμης ἀποβολήν; 'πάν- 
τῶς δήπου.᾽ | ἔφη. ὦ Σώκρατες. “εἰ δέ γε, οἶμαι, Ἐ 

λαβόντες πρὶν γενέσϑαι γιγνόμενοι ἀπωλέσαμεν, ὕστε- 
τᾺ Η , , ᾿ ΑΘ 3. ἐπτ 

ρον δὲ ταῖς αἰσϑήσεσι χρώμενοι περὶ αὐτὰ ἐκείνας 
ἀναλαμβάνομεν τὰς ἐπιστήμας, ἅς ποτε καὶ πρὶν εἴχο- 

5 - ’, μεν, ἄρ᾽ οὐχ ὃ καλοῦμεν μανϑάνειν οἰκείαν ἐπιστή- 
μὴν ἀναλαμβάνειν ἂν εἴη; τοῦτο δέ που ἀναμιμνή- 
σχεσϑαι λέγοντες ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν; “πάνυ γε. 
ξ Ἁ Ἁ Ἁ » ᾽ 2 ’ 2 ’ ’ 4᾿ 

δυνατὸν γὰρ δὴ τοῦτο γὲ ἐφάνη,  αἰσϑόμενόν τι ἢ Τὸ 

ἰδόντα ἢ ἀκούσαντα ἤ τινα ἄλλην αἴσθησιν λαβόντα 
ἕτερόν τι ἀπὸ τούτου ἐννοῆσαι, ὃ ἐπελέληστο, ᾧ τοῦτο 
2 Α, ᾿ 3 ’ κ᾿ ἄς ν΄ ἢ Ὗ ἘτῸ δ , 

ἐπλησίαξεν ἀνόμοιον ὃν ἢ ᾧ ὅμοιον᾽ ὥστε, ὅπερ λέγω, 
δυοῖν τὰ ἕτερα, ἤτοι ἐπιστάμενοί γε αὐτὰ γεγόναμεν 

ὃν 3 ’ Ἁ ’, “ Ὧν Ὁ ’᾽ 

καὶ ἐπιστάμεϑα διὰ βίου πάντες, ἢ ὕστερον, οὕς φαμὲν 
’ 52.Ων 9:...5.3. αϑεῖν 9 , ξ Ν 

μανϑάνειν, οὐδὲν ἀλλ ἡ ἀναμιμνῃόκονται οὕτοι, καὶ 
ς ᾽ ’ ἽἍ “οὐ Ὁ ς Ἁ ’ Ἁ Ω’ 

ἡ μάϑησις ἀνάμνησις ἂν εἴη. “καὶ μάλα δὴ οὕτως 
ἔχει, ὦ Σώκρατες." 

5 - .- 
ΧΧΙ. Πότερον οὖν αἱρεῖ, ὦ Σιμμία, ἐπισταμέ- 

ἰ -“ Υ Ψ4᾿ Ἄ ὥ χ4 

νους ἡμᾶς γεγονέναι, ἢ ἀναμιμνήσκεσϑαι | ὕστερον Β 
ἕ 3 , 

ὧν πρότερον ἐπιστήμην εἰληφότες ἡμὲν; “οὐκ ἔχω, 
5 » 

ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ παρόντι ἑλέσϑαι. ὑτί δὲ τόδε; 
ἔχεις ἐλέσϑαι, καὶ πῇ σοι δοκεῖ περὶ αὐτοῦ; ἀνὴρ 

ξ ’ὔ ᾽ “- 

ἐπιστάμενος περὶ ὧν ἐπίσταται ἔχοι ἂν δοῦναι λόγον 
Ἵ ᾿ 5 3 

ἢ οὔ; 'πολλὴ ἀνάγκη,᾽ ἔφη, ᾿ὡὦ Σώκρατες. “ἡ καὶ 
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δοχοῦσί σοι πάντες ἔχειν διδόναι λόγον περὶ τούτων 
τ -" δ) λέ ν᾽ τε λ , , 9. 38 9 ἔ ς 
ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν; βουλοίμην μέντ᾽ ἄν.᾽ ἔφη ὁ 
Σιμμίας" “ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβοῦμαι, μὴ αὔριον 

΄ Ἀν Ὑρ 7 2 ΄ 2 ων», Υ̓ς 
τηνικαδε οὐκέτι ἡ ἀνϑρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός τὲ 

Οτοῦτο ποιῆσαι. “οὐκ [ ἄρα δοκοῦσί σοι ἐπίστασϑαί 
γε, ἔφη, “ὦ Σιμμία, πάντες αὐτά; “οὐδαμῶς. “ἀνα- 
μιμνήσκονται ἄρα ἅ ποτὲ ἔμαϑον; ᾿ἀνάγκη. πότε 
λαβοῦσαι αἵ ψυχαὶ ἡμῶν τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν; οὐ 

᾿ ᾿ ν ϑ Π τ “᾿ , 3 ξ 5 δ 2 γὰρ δὴ ἀφ᾽ οὐ γε ἄνϑρωποι γεγόναμεν. “οὐ δῆτα. 
ἱπρότερον ἄρα. ναί “ἤσαν ἄρα, ὦ Σιμμία, αἱ ψυχαὶ 
καὶ πρότερον, πρὶν εἶναι ἐν ἀνθρώπου εἴδει, χωρὶς 
σωμάτων, καὶ φρόνησιν εἶχον. “εἰ μὴ ἄρα γιγνόμε- 
νον λαμβάνομεν, ὦ Σώκρατες, ταύτας τὰς ἐπιστήμας" 

τ ᾿ 5 ἊὭ 
Ὁ οὗτος γὰρ λείπεται ἔτι ὃ χρόνος. εἶεν, ὦ ἑταῖρε" 

2 ΤᾺ ᾿ Ὁ Ἃ ΄, Ἅ) 3 Α 

ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ χρόνῳ; οὐ γὰρ 
ἢ ΠῚ , ς “ ς 

δὴ ἔχοντές γε αὐτὰς γιγνόμεϑα, ὡς ἄρτι ὡμολογή- 
Ἃ 2 ΄ ΧΈΡΙ. 2 Ξ ΄ 

σαμεν ἢ ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ἐν ᾧπερ καὶ λαμβά- 
νομεν; ἢ ἔχεις ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον; “οὐδαμῶς, 
ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ ἔλαϑον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπών. 

ε5: 3 5 δ’ ᾿" 95. γ διδ τ Σ ἥν, 

ΧΧΊΤΠ]. “230᾽ οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, “ἡμῖν, ὦ Σιὶιμ- 
, 9 Ἁ ΕΠ κι -" Μ ἣκ ’ Ἁ μία; εἰ μὲν ἔστιν ἃ ϑρυλοῦμεν ἀεί, καλόν τε καὶ 

3 Ἁ Ἁ - τ [4 3 , Ἁ Ἀνὰ ’ ἀγαϑὸν καὶ πᾶσα ἡ τοιαύτη οὐσία, καὶ ἐπὶ ταύτην 
τὰ ἐκ τῶν αἰσϑήσεων πάντα ἀναφέρομεν, ὁ πάρχου: 

Ε σαν πρότερον ἀνευρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν, καὶ 
ταῦτα ἐκείνῃ ἀπεικάξομεν, ἀναγκαῖον, οὕτως ὥσπερ 
καὶ ταῦτα ἔστιν, οὕτως καὶ τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι 
καὶ πρὶν γεγονέναι ἡμᾶς" εἰ δὲ μὴ ἔστι ταῦτα, ἄλλως 

ξ , 5 

ὧν ὃ λόγος οὗτος εἰρημένος εἴη; ἀρ᾽ οὕτως ἔχει, καὶ 

ἴση ἀνάγκη ταῦτά τε εἶναι καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς 
πρὶν καὶ ἡμᾶς γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε; 
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ῬὋὍπερφυῶς, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Σιμμίας, δοκεῖ μοι 
ἡ αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ εἰς καλόν γε καταφεύγει ὁ 
λόγος εἰς τὸ ὁμοίως εἶναι τήν τε [ ψυχὴν ἡμῶν πρὶν 17 
γενέσϑαι ἡμᾶς καὶ τὴν οὐσίαν, ἣν σὺ νῦν λέγεις. οὐ 
γὰρ ἔχω ἔγωγε οὐδὲν οὕτω μοι ἐναργὲς ὃν ὡς τοῦτο͵ 
τὸ πάντα τὰ τοιαῦτ᾽ εἶναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, καλόν 
τε καὶ ἀγαϑὸν καὶ τἄλλα πάντα, ἃ σὺ νῦν δὴ ἔλεγες" 
καὶ ἐμοὶ δοκεῖ ἱκανῶς ἀποδέδεικται. “τί δὲ δὴ Κέ- 
βητι; ἔφη ὁ Σωκράτης" δεῖ γὰρ καὶ Κέβητα πεί- 
ϑειν. ᾿ἱχανῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας, “ὡς ἔγωγε οἶμαι" καί- 
τοι καρτερώτατος ἀνθρώπων ἐστὶν πρὸς τὸ ἀπιστεῖν 
τοῖς λόγοις" ἀλλ᾽ οἶμαν οὐκ ἐνδεῶς τοῦτο πεπεῖσϑαι 

αὐτόν, ὅτι πρὶν | γενέσθαι ἡμᾶς ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή. Β 
ΧΧΙΠΠΙ. Εἰ μέντοι, καὶ ἐπειδὰν ἀποϑάνωμεν, ἔτι 

ἔσται, οὐδὲ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη, “ὦ Σώκρατες, ἀπο- 
δεδεῖχϑαι, ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέστηκεν, ὃ νῦν δὴ Κέβης ἔλεγε, 
τὸ τῶν πολλῶν, ὅπως μὴ ἀποϑνήσκοντος τοῦ ἀνϑρώ- 
που διασκεδαννῦται ἡ ψυχὴ καὶ αὐτῇ τοῦ εἶναι τοῦτο 
τέλος ἧ. τί γὰρ κωλύει γίγνεσθαι μὲν αὐτὴν καὶ 
ξυνίστασϑαι ἄλλοϑέν ποϑὲν καὶ εἶναι πρὶν καὶ εἰς 
ἀνθρώπειον σῶμα ἀφικέσϑαι, ἐπειδὰν δὲ ἀφίκηται 
καὶ ἀπαλλάττηται τούτου, τότε καὶ αὐτὴν τελευτᾶν 
καὶ διαφϑείρεσϑαι; “εὖ λέγεις, ἔφη, "ὦ Σιμμία, δ 
Κέβης. 'ἱφαίνεται γὰρ ὥσπερ ἥμισυ ἀποδεδεῖχϑαι οὗ 
δεῖ, ὅτι πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή᾽ δεῖ 
δὲ προσαποδεῖξαι, ὅτι, καὶ ἐπειδὰν ἀποϑάνωμεν, οὐδὲν 
ἧττον ἔσται ἣ πρὶν γενέσθαι, εἰ μέλλει τέλος ἡ ἀπό- 
δειξις ἔχειν" "ἀποδέδεικται μέν, ἔφη, “ὦ Σιμμία τε 
καὶ Κέβης, ὃ Σωκράτης, ἱκαὶ νῦν, εἰ ϑέλετε συνϑεῖ- 
ναι τοῦτόν τε τὸν λόγον εἰς ταὐτὸν καὶ ὃν πρὸ τού- 

ῬΙΆΑΤΟΙ 8 
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του ὡμολογήσαμεν, τὸ γίγνεσϑαι πᾶν τὸ ξῶν ἐκ τοῦ 
τεϑνεῶτος. εἰ γὰρ ἔστι μὲν ἡ ψυχὴ καὶ πρότερον, 

Ὁ ἀνάγκη δὲ | αὐτῇ εἰς τὸ ξῆν ἰούσῃ τε καὶ γιγνομένῃ 
μηδαμόϑεν ἄλλοϑεν ἢ ἐκ ϑανάτου καὶ τοῦ τεϑνάναι 

, - 2 3 ῇ Ἀν τ 3 Ἁ 2 
γίγνεσϑαι, πῶς οὐκ ἀνάγκη αὐτήν, καὶ ἐπειδὰν ἀπο- 
ϑάνῃ, εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ αὖϑις αὐτὴν γίγνεσϑαι; 
3 ὔ Ἁ 5 ’ ’ὔ Α » 

ἀποδέδεικται μὲν οὖν ὁπὲρ λέγετε καὶ νῦν. 

ΧΧΙΥ. Ὅμως δέ μοι δοκεῖς σύ τε καὶ Σιμμίας 
ἡδέως ἂν καὶ τοῦτον διαπραγματεύσασϑαι τὸν λόγον 
᾿ -»" ’ }Ὶ -» , Ἁ ες 3 

ἔτι μᾶλλον καὶ δεδιέναι τὸ τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀλη- 

ϑῶς ὁ ἄνεμος αὐτὴν ἐκβαίνουσαν ἐκ τοῦ σώματος 
Ε διαφυσᾷ καὶ διασκεδάννυσιν, ἄλλως τε | καὶ ὅταν τύχῃ 

τις μὴ ἐν νηνεμίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν μεγάλῳ τινὶ πνεύματι 
ἀποϑνήσκων. καὶ ὁ Κέβης ἐπιγελάσας" “ὡς δεδιό- 
των, ἔφη, “ὦ Σώκρατες, πειρῶ ἀναπείϑειν᾽ μᾶλλον 
ὃὲ μὴ ὡς ἡμῶν δεδιότων, ἀλλ᾽ ἴσως ἔνι τις καὶ ἐν 
ἡμῖν παῖς, ὅστις τὰ τοιαῦτα φοβεῖται" τοῦτον οὖν 
πειρώμεθα πείϑειν μὴ δεδιέναι τὸν ϑάνατον ὥσπερ 

ἣ ’ὔ 9 ς 23 3 Υ 5. γῆ (ν [4 ] Ψ 

τὰ μορμολύκεια. “ἀλλὰ χρή. ἔφη ὁ Σωκράτης, “ἔπᾳ- 

δεῖν αὐτῷ ἑκάστης ἡμέρας, ἕως ἂν ἐξεπάσητε. “πό- 
18 ϑὲν οὖν, ἔφη, “ὦ Σώκρατες, | τῶν τοιούτων ἀγαϑὸν 

ἐπῳδὸν ληψόμεϑα, ἐπειδὴ σύ, ἔφη, “ἡμᾶς ἀπολείπεις;" 
ἱπολλὴ μὲν ἡ Ἑλλάς, ἔφη, "ὦ Κέβης, ἐν ἧ ἔνεισί που 
ἀγαϑοὶ ἄνδρες, πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν βαρβάρων γένη, 
ος πάντας χρὴ διερευνᾶσθαι ξητοῦντας τοιοῦτον 
ἐπῳδόν, μήτε χρημάτων φειδομένους μήτε πόνων, ὡς 
οὐκ ἔστιν εἰς ὅτι ἂν ᾿ἀναγκαιότερον ἀναλίσκοιτε χρή- 

Ξ ᾿ ἀντ, τὶ -.. ἢ 2. 2 , δι 
ματα. ξητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς μετ΄ ἀλλήλων" ἴσως 

γὰρ ἂν οὐδὲ ῥαδίως εὕροιτε μᾶλλον ὑμῶν δυναμένους 
- -.ψ 9 623 Ἁ -“ Ἁ δι 255 6ε6 ἤ 9 

τοῦτο ποιεῖν. “ἀλλὰ ταῦτα μὲν δή, ἔφη, ὑπάρξει, 
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ὁ Κέβης" ᾿ὅϑεν δὲ ἀπελίπομεν, ] ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι Β 
ἡδομένῳ ἐστίν “ἀλλὰ μὴν ἡδομένῳ γε’ πῶς γὰρ 
οὐ μέλλει; καλῶς, ἔφη, “λέγεις. 

-" Ξ: 

ΧΧΥ. “Οὐκοῦν τοιόνδε τι,᾽ ἡ δ᾽ ὃς ὃ Σωκράτης, 
δὰ. οἱ. «ὦ δ, δ ΄ - , »ἤ 
δεῖ ἡμᾶς ἐρέσθαι ἑαυτούς, τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσ- 
ἥκει τοῦτο τὸ πάϑος πάσχειν, τὸ διασκεδάννυσϑαι, καὶ 
ποι ἃ “ , Ἁ ’ Ἃ ’ ΕΗ » 
ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς δεδιέναι μὴ πάϑῃ αὐτό, καὶ 

τῷ ποίῳ τινὶ οὔ" καὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπισκέψασϑαι, 
Υ ε Γι ᾿] Ἁ 3 4 - Ἵ 

πότερον ἡ ψυχή ἐστιν, καὶ ἐκ τούτων ϑαρρεῖν ἢ δε- 
διέναι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς; ᾿ἀληϑῆ,᾽ ἔφη, “λέ- 
γεις. ἀρ’ οὖν τῷ μὲν συντεϑέντι τε καὶ [ συνϑέτῳ Ο 
»Ἤ} ΞΕ ΄ - ’ - ἤ 

ὄντι φύσει προσήκει τοῦτο πάσχειν, διαιρεϑῆναι ταύτῃ 
Φ Υ̓ ’ ’ Ἄ 2ῳ ἢ ’ 
ἥπερ συνετέϑη᾽ εἰ δέ τι τυγχάνει ὃν ἀξύνϑετον, τούτῳ 
μόνῳ προσήκει μὴ πάσχειν ταῦτα, εἴπερ τῷ ἄλλῳ; 
ἱδοκεῖ μοι, ἔφη, “οὕτως ἔχειν, ὁ Κέβης. “οὐκοῦν 
[χ ΕΣ) “ο 

ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχει, ταῦτα μάλιστα 
εἰκὸς εἶναι τὰ ἀξύνϑετα, τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως καὶ 

, ᾿ Ἔκ. ἢ » . 5 . , 9 μηδέποτε κατὰ ταὐτά, ταῦτα δὲ εἶναι τὰ σύνϑετα; 
“ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. “ἴωμεν δή, ἔφη, ᾿ἐπὶ ταῦτα, 

δὶ. ΨῈ ᾽ “ ΄ δὺς. Ὁ 3. [ 
ἐφ᾽ ἅπερ ἔν τῷ ἔμπροσϑεν λόγῳ. αὐτή ἡ οὐσία ἧς 

λόγον | δίδομεν τοῦ εἶναι καὶ ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρι- Ὁ 
νόμενοι, πότερον ὡσαύτως ἀεὶ ἔχει κατὰ ταὐτὰ ἢ 
ἄλλοτ᾽ ἄλλως; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ τὸ καλόν, αὐτὸ 
δ -΄’α΄ » ΝΡ ’ Ἁ Ἁ ς 

ἕκαστον, ὃ ἔστιν, τὸ ὅν, μή ποτὲ μεταβολὴν καὶ ἡν- 
τινοῦν ἐνδέχεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕκαστον, ὃ ἔστι, μονο- 

Ἁ Ἢ 2 νι 3 ς ΄ [1 , Ἁ 3, ἘλᾺ [) 

εἰδὲς ον αὐτὸ καϑ αὐτὸ, ὡσαύτως κατὰ ταῦτα ἔχει 

καὶ οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν 
ἐνδέχεται; ᾿ὡσαύτως,᾽ ἔφη. “ἀνάγκη, ὁ Κέβης, 'κατὰ 

- δι, 2 ε ΄ » ΓΗ͂Ν, Ἁ “ “«“ 

ταὐτὰ ἔχειν, ὦ Σωκρατες. “τί δὲ τῶν πολλῶν [κχα- 

λῶν], οἷον ἀνθρώπων ἢ ἵππων ἢ | ἱματίων ἢ ἄλλων Ἑ 
ΘῈ 
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φΘ - πο ὡς Ἥ - ᾿.} ΄ π΄ 

ὡντινωνοῦν τοιούτων ἢ ἴσων ἢ καλῶν ἣ πάντων τῶν 
ἐκείνοις ὁμωνύμων; ἀρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἢ πᾶν τοὐ- 
ναντίον ἐκείνοις οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις οὐ- 

δέποτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς κατὰ ταὐτά; “οὕτως, ἢ 
19 ἔφη ὁ Κέβης" “οὐδέποτε ὡσαύτως ἔχει. “οὐκοῦν | τού- 

Ἁ κ᾿} [χ4 Ἅ ͵ Ἥ “ὦ ώ ᾽ ῇ 

τῶν μὲν κἂν ἀψαιο καν ἴδοις καν ταῖς ἄλλαις αἰσϑή- 

σεσιν αἴσϑοιο, τῶν δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐχόντων οὐκ ἔστιν 
ὅτῳ ποτ᾽ ἂν ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἢ τῷ τῆς διανοίας λο- 

“-" 3 Ἄ. ὅ.ον 3 “Ὁ Ἁ “ Ἁ 3 ς 8 

γισμῷ, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ οὐχ ορατᾶ; 

᾿παντάπασιν,᾽ ἔφη, ᾿ἀληϑῆ λέγεις." 
ΧΧΥῚ. Θῶμεν οὖν βούλει, ἔφη, 'δύο εἴδη τῶν 

ὄντων, τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές;" ᾿ϑῶμεν,᾽ ἔφη. καὶ 
᾿ 2 Ἁ 3.4. Ἁ νψῳ ἢ Ἵ Ἀ Ἀν ἢ ’ 

τὸ μὲν ἀειδὲς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸν μηδέ- 

ποτὲ κατὰ ταὐτά; “καὶ τοῦτο,᾽ ἔφη, ᾿ϑῶμεν. φέρε 
5 -ὖ -“- Ὁ 

Β δή, ἡ δ᾽ ὅς, ἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν | τὸ μὲν σῶμά ἐστι, 
, φΦ ς 

τὸ δὲ ψυχή; “οὐδὲν ἄλλο,᾽ ἔφη. ᾿ποτέρῳ οὖν ὁμοιότε- 
ρον τῷ εἴδει φαῖμεν ἂν εἶναι καὶ ξυγγενέστερον τὸ 
σῶμα; ἱπαντί, ἔφη, 'τοῦτό γε δῆλον, ὅτι τῷ ὁρατῷ. 

3 3 3 

“τί δὲ ἡ ψυχή; ὁρατὸν ἢ ἀειδές; “οὐχ ὑπ᾽ ἀνϑρώ- 
53 ’ 9.» 63 Ἁ ς ἊΣ Ἅ ς Ἁ 

πῶν γε, ὦ Σωκρατες. ἔφη. “ἀλλὰ ἡμεῖς γὲ τὰ ὁρατὰ 
᾿ Ἁ - » 2 ΄ ῇ , . τ 

καὶ τὰ μὴ τῇ τῶν ἀνϑρωπῶὼν φύσει λέγομεν" ἡ ἄλλῃ 

τινὶ οἴει; 'τῇ τῶν ἀνθρώπων. ἱτέ οὖν περὶ ψυχῆς 
5 ς λέγομεν; ὁρατὸν ἢ ἀόρατον εἶναι; “οὐχ ὁρατόν. 

“ἀεξιδὲς ἄρα; “ναί, “ὁμοιότερον ἄρα ψυχὴ σώματός 
ἢ ἕως Μμ5 - ᾿ »- ς »9 ς. »ν 9 Ἑ 5 
ἐστιν τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ. πᾶσα ἀνάγκη, ὦ 

Ο] Σώκρατες.᾽ 
ΧΧΥΠΙ. “Οὐκοῦν καὶ τόδε πάλαι ἐλέγομεν. ὅτι 

ἡ ψυχή, ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆται εἰς τὸ σκο- 
᾿ Ἃι ν δ ΑΕ. 2 γὴν ἊἊ ν ων οὐΆ ΄ Ἅ 3 

πεῖν τι ἡ διὰ τοῦ ὁρᾶν ἡ διὰ τοῦ ἀκούειν ἡ δὲ 
“ Ν 

ἄλλης τινὸς αἰσϑήσεως --- τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ διὰ 
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τοῦ σώματος. τὸ δι᾽ αἰσϑήσεων σκοπεῖν τι ---, τότε 
μὲν ἕλκεται ὑπὸ τοῦ σώματος εἰς τὰ οὐδέποτε κατὰ 

ταὐτὰ ἔχοντα, καὶ αὐτὴ πλανᾶται καὶ ταράττεται καὶ 
ἐλιγγιᾷ ὥσπερ μεϑύουσα, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη; ;" 7710 9 ὃ φ ἱξενη; 
δ. 9 :ὦ ’ ἡΐν. τὶ ᾽ ἘΠ -» 
πάνυ γε" ὯὭὍταν δέ γὲ αὐτὴ καϑ' ] αὑτὴν σκοπῇ. Ὁ 
᾿] » , 3 }. ΄ Ἁ 95 δ Ἢ 3 ἐκεῖσε οἴχεται εἰς τὸ καϑαρόν τε καὶ ἀεὶ ὃν καὶ ἀϑά- 
νατον καὶ ὡσαύτως ἔχον, καὶ ὡς συγγενὴς οὖσα αὐτοῦ 
ἀεὶ μετ᾽ ἐκείνου τε γίγνεται, ὅτανπερ αὐτὴ καϑ' αὑτὴν 
γένηται καὶ ἐξῇ αὐτῇ, καὶ πέπαυταί τε τοῦ πλάνου 
καὶ περὶ ἐκεῖνα ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχει, ἅτε 
τοιούτων ἐφαπτομένη" καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ πάϑημα 
φρύνησις κέκληται; “παντάπασιν, ἔφη, “καλῶς καὶ 

- 5 ΄ 35 : 

ἀληϑῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. ποτέρῳ οὖν αὖ δοι 
δοκεῖ τῷ εἴδει καὶ ἔκ τῶν ἔμπροσϑεν καὶ ἐκ τῶν νῦν 
Ι λεγομένων ψυχὴ ὁμοιότερον εἶναν καὶ ξυγγενέστε- Ἐ 

Μ᾿ δ΄ τὰ ᾿᾿ ἢν Ἐ 5 ς -» Ξ 
ρον; Ἱπᾶς ἂν μοι δοκεῖ, ἡ δ᾽ ος, συγχωρῆσαι, ὦ 

Σώκρατες, ἐκ ταύτης τῆς μεϑόδου, καὶ ὁ δυσμαϑέστα- 
Γ “ ἀν ..6 ’, ’ ν χὼ ἈΑΒΙΕΝ 

τος, ὅτι ὅλῳ καὶ παντὶ ὁμοιότερόν ἐστι ψυχὴ τῷ ἀεὶ 
Ἵ - Ἥ - - 

ὡσαύτως ἔχοντι μᾶλλον ἢ τῷ μή. “τί δὲ τὸ σῶμα; 
ἱτῷ ἑτέρῳω.᾽ 

Ἁ - - 

ΧΧΥΠΙ. “Ὅρα δὴ καὶ τῇδε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ 
-" 3 -ν - 

αὐτῷ ὦσι ψυχὴ καὶ σῶμα, τῷ | μὲν δουλεύειν καὶ 80 
ς 4 ΄ - 

ἄρχεσϑαι ἡ φύσις προστάττει, τῇ δὲ ἄρχειν καὶ δεσπό- 
- - ἊΣ 

ἕξειν" καὶ κατὰ ταῦτα αὖ πότερόν σοι δοκεῖ ὅμοιον 
τῷ ϑείῳ εἶναι καὶ πότερον τῷ ϑνητῷ; ἢ οὐ δοκεῖ 

» τ σοι τὸ μὲν ϑεῖον οἷον ἄρχειν τε καὶ ἡγεμονεύειν πε- 
φυκέναι, τὸ δὲ ϑνητὸν ἄρχεσθαί τε καὶ δουλεύειν ;ἢ 
“ἔμοιγε. ποτέρῳ οὖν ἡ ψυχὴ ἔοικεν; δῆλα δή, ὦ 
Σώκρατες, ὅτι ἡ μὲν ψυχὴ τῷ ϑείῳ, τὸ δὲ σῶμα τῷ 

- φ ᾿ ᾽ 53 

ϑνητῷ. σκόπει δή, ἔφη, ᾿ὡὦὠ Κέβης, εἰ ἐκ πάντων 
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τῶν εἰρημένων τάδε ἡμῖν ξυμβαίνει, τῷ μὲν ϑείῳ 
Β καὶ [ ἀϑανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ 

καὶ ἀεὶ ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότα- 
τον εἶναι ψυχήν, τῷ δὲ ἀνθρωπίνῳ καὶ ϑνητῷ καὶ 

-- 2 4 Α ἂν ᾿ Α ; , 3 . 

πολυειδεῖ καὶ ἀνοήτῳ καὶ διαλυτῷ καὶ μηδέποτε κατὰ 

ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον αὖ εἶναι σῶμα. ἔχομέν 
-»" ΗΑ. , ἡ τι παρὰ ταῦτα ἄλλο λέγειν, ὦ φίλε Κέβης, ἡ οὐχ οὕτως 

ἔχει; “οὐκ ἔχομεν. 
, . ᾿ Ψ ΧΧΙΧ, “Τί οὖν; τούτων οὕτως ἐχόντων ἀρ᾽ οὐχὶ 

»" 3 σώματι μὲν ταχὺ διαλύεσϑαι προσήκει, ψυχῇ δὲ αὖ 
τὸ παράπαν ἀδιαλύτῳ εἶναι ἢ ἐγγύς τι τούτου; “πῶς 

- 53 ᾿ Ο] γὰρ οὔ; “ἐννοεῖς οὖν. ἔφη, ὅτι, ἐπειδὰν ἀποϑάνῃ 
ὁ ἄνϑρωπος, τὸ μὲν ὁρατὸν αὐτοῦ, τὸ σῶμα, καὶ ἐν 

-" - ξ 
ὁρατῷ κείμενον, ὃ δὴ νεκρὸν καλοῦμεν, ᾧ προσήκει 
διαλύεσθαι καὶ διαπίπτειν [καὶ διαπνεῖσθαι], οὐκ 
εὐθὺς τούτων οὐδὲν πέπονθεν, ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς συχνὸν 
ἐπιμένει χρόνον, ἐὰν μέν τις καὶ χαριέντως ἔχων τὸ 

» ᾿ 4 ’ ᾿ Α , ͵ 
σῶμα τελευτήσῃ καὶ ἐν τοιαύτῃ ὥρα, καὶ πάνυ μάλα. 
συμπεσὸν γὰρ τὸ σῶμα καὶ ταριχευϑέν, ὥσπερ οἱ ἐν 

4 ’ 3 ,ὔ δ’ ’ 3 4 

“ἰγύπτῳ ταριχευϑέντες, ὀλίγου ὁλον μένεν ἀμήχανον 
Ω’ ΄ Υ Ἁ ’ τῳ , ἌἼ᾿ 

Ὁ ὅσον χρόνον. ἔνια δὲ [ μέρη τοῦ σώματος, καὶ ἂν 
σαπῇ, ὀστῷ τὲ καὶ νεῦρα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὅμως 
ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀϑάνατά ἐστιν ἢ οὔ; ναί “ἡ δὲ 
ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον 

[έ -ν ᾿ Ἁ 3 -Ὕ Ο’᾽ 

οἰχόμενον γενναῖον καὶ καϑαρὸν καὶ ἀειδῆ, εἰς “Αιδου 
ς 3 - . κ᾿ 3 δ " ΄ ΄ ᾿ 
ὡς ἅληϑως. παρὰ τὸν ἄγαϑον καὶ φρόνιμον ϑεὸν, οἱ, 
41 ἣ ’ Ρ Α “- ᾿ς οι , ΟΡ 

ἂν ϑεὸς ἐθέλῃ, αὐτίκα καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἰτέον, αὕτη 

δὲ δὴ ἡμῖν ἡ τοιαύτη καὶ οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττο- 
μένη τοῦ σώματος εὐϑὺς διαπεφύσηται καὶ ἀπόλωλεν, 

“- Ἷὰ 3 

ἙἘώς φασιν οἱ πολλοὶ ἄνϑρωποι; πολλοῦ γε δεῖ, | ὦ 
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’ - -» : 

φίλε Κέβης τε καὶ Σιμμία, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ὠδ᾽ 
ἔχει" ἐὰν μὲν καϑαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν τοῦ σώ- 
ματος ξυνεφέλκουσα, ἅτε οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν 

τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνη- 
ϑροισμένη αὐτὴ εἰς αὑτήν, ἅτε μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο 
-- τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὴν ἢ ὀρϑῶς φιλοσο- 

-» "Ἣ ἥΨ ; -» δ , κι. 
φοῦσα καὶ τῷ ὄντι τεϑνάναν μελετῶσα ῥαδίως" ἢ 81 
οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη ϑανάτου; ἱπαντάπασί γε. 
οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ τὸ ἀευ- 
δὲς ἀπέρχεται, τὸ ϑεῖόν τε καὶ ἀϑάνατον καὶ φρόνι- 

τ , - , Ϊ μον, οἱ ἀφικομένῃ ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι, 
πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώτων 
καὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνθρωπείων ἀπηλλαγμένῃ, 
[κέ ’ Ἁ -» ’ ς 9 » 

ὥσπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμυημένων, ὡς ἀληϑῶς 
τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ τῶν ϑεῶν διάγουσα; οὕτω 

- Ξ5 ; Ἄ ΡΩ 9 

φῶμεν, ὦ Κεβης, ἡ ἄλλως; 

ΧΧΧ, Οὕτω νὴ Ζία.᾽ ἔφη ὁ Κέβης. “ἐὰν δέ γε, 
ἱ οἶμαι, μεμιασμένη καὶ ἀκάϑαρτος τοῦ σώματος ἀπαλ-Β 

λάττηται, ἅτε τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ τοῦτο ϑερα- 
πεύουσα καὶ ἐρῶσα καὶ γεγοητευμένη ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπό 
τε τῶν ἐπιϑυμιῶν καὶ ἡδονῶν, ὥστε μηδὲν ἄλλο 
δοκεῖν εἶναι ἀληϑὲς ἀλλ᾽ ἢ τὸ σωματοειδές, οὗ τις 
-᾿ [2 ΄ ’ὔ Ἁ ’ Ἁ Ἃ Ἁ 

ἂν ἅψαιτο καὶ ἴδοι καὶ πίοι καὶ φάγοι καὶ πρὸς τὰ 
ἀφροδίσια χρήσαιτο, τὸ δὲ τοῖς ὄμμασι σκοτῶδες καὶ 
ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ φιλοσοφίᾳ αἵρετόν, τοῦτο δὲ 
εἰϑισμένη μισεῖν τε καὶ τρέμειν καὶ φεύγειν, οὕτω 

πὸ ᾽ . ὅτι ᾽ ἘΠῚῚΝ ἜΤΞΕ 
ϑη ἔχουσαν οἴει ψυχήν Ι αὐτὴν καϑ' αὐτὴν εἰλικρινῆ Ο 

ἀπαλλαξεσϑαι;᾽ “οὐδ΄ ὁπωστιοῦν. ἔφη. “αλλὰ καὶ διει- 
λημμένην γε, οἶμαι, ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, ὃ αὐτῇ 
ς ς ’ὔ Ἁ , -“ [4 ᾿ , Β. 

ἢ ομιλία τε καὶ συνουσία τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ 
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ξυνεῖναι καὶ διὰ τὴν πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ξύμ- 
φυτον; ἱ'πάνυ γε. ᾿ἐμβριϑὲς δέ γε, ὦ φίλε, τοῦτο 

᾽, ᾿» 5 Ἁ Ἁ “ ς ῇ οἴεσθαι χρὴ εἶναι καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ δρατόν᾽ 
ὃ δὴ καὶ ἔχουσα ἡ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεταί τε καὶ 
ἕλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν τόπον, φόβῳ τοῦ ἀει- 

Ὁ δοῦς τε καὶ “Ἵιδου, ὥσπερ λέγεται, περὶ τὰ 1 μνήματά 
τε καὶ τοὺς τάφους κυλινδουμένη, περὶ ὃ ἃ δὴ καὶ ὥφϑη 

ἄττα ψυχῶν σκιοειδῆ φαντάσματα, οἷα παρέχονται αἵ 
τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, αἵ μὴ καϑαρῶς ἀπολυϑεῖσαι, 
ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχουσαι., διὸ καὶ ὁρῶνται. “εἰκός 

5 , γε, ὦ Σώκρατες. “εἰκὸς μέντοι, ὦ Κέβης" καὶ οὔ τί 
γε τὰς τῶν ἀγαϑῶν ταύτας εἶναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύ- 
λῶν, αἣ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀναγκάξονται πλανᾶσϑαι 
δίκην τίνουσαι τῆς προτέρας τροφῆς κακῆς οὔσης" 

Ἑ καὶ μέχρι γε τούτου πλανῶνται, ἕως ἂν τῇ τοῦ | ξυν- 
ἑπακολουϑοῦντος τοῦ σωματοειδοῦς ἐπιϑυμίᾳ ἐνδεϑώ- 

σιν εἰς σῶμα. 

ΧΧΧΙ. Ἐνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, εἰς τοιαῦτα 
" ς 3, -οἶν δ 3. ἃ Η β ͵ - 
ἤϑη ὑποῖ ἄττ᾽ ἂν καὶ μεμελετηκυῖανι τύχωσιν ἐν τῷ 
βίῳ. τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ Σώκρατες; “οἷον 

τοὺς μὲν γαστριμαργίας τε καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας 
μεμελετηκότας καὶ μὴ διευλαβημένους εἰς τὰ τῶν ὄνων 
γένη καὶ τῶν τοιούτων ϑηρίων εἰκὸς ἐνδύεσϑαι. ἢ 

3 “" ο2ς ᾿ Ἁ 5, ἢ ΟΝ ’ 9 ς Ἁ ’, 

82 οὐκ | οἴει; πάνυ μὲν οὖν εἰκὸς λέγεις. τοὺς δέ γε 
ἀδικίας τε καὶ τυραννίδας καὶ ἁρπαγὰς προτετιμηκό- 
τας εἰς τὰ τῶν λύκων τε καὶ ἱεράκων καὶ ἰχτίνων 

, Ἔ Ἵ ᾿Ξ Ἅ Ε ΠῚ Ἁ ’ ’ 9 
γένη ἢ ποῖ ἂν ἄλλοσέ φαμὲν τὰς τοιαύτας ἰέναι: 

᾿ἀμέλει ἔφη ὁ Κέβης, “εἰς τὰ τοιαῦτα. “οὐκοῦν, ἢ 
δ᾽ ὅς, δῆλα δὴ καὶ τἄλλα, ἧ ἂν ἕκαστα ἴοι, κατὰ 

τὰς αὐτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέτης; δῆλον δή,᾽ ἔφη" 
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ἱπῶς δ᾽ οὔ; “οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι.᾽ ἔφη, “καὶ τού- 
τῶν εἰσὶ καὶ εἰς βέλτιστον τόπον ἰόντες οἵ τὴν δη- 

μοτικὴν καὶ πολιτικὴν ἀρετὴν | ἐπιτετηδευκότες, ἣν Β 
δὴ καλοῦσι σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην, ἐξ ἔϑους 
τε καὶ μελέτης γεγονυῖαν ἄνευ φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ; 

ἱπῇ δὴ οὗτοι εὐδαιμονέστατοι; Ὅτι τούτους εἰκός 

ἐστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖσϑαι πολιτικόν τε καὶ 
ἥμερον γένος, ἤ που μελιττῶν ἢ σφηκῶν ἢ μυρμή- 
κῶν, ἢ καὶ εἰς ταὐτόν γε πάλιν τὸ ἀνθρώπινον γένος, 
καὶ γίγνεσϑαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας μετρίους. “εἰκός. 

ΧΧΧΙΠ. Εἰς δέ γε ϑεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι 
καὶ παντελῶς καϑαρῷ ἀπιόντι οὐ ϑέμις ἀφικνεῖσθαι 
Ι ἀλλ᾽ ἢ τῷ φιλομαϑεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε Ο 
Σιμμία τε καὶ Κέβης, οἵ ὀρϑῶς φιλοσοφοῦντες ἀπ- 
ἔχονται τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιϑυμιῶν ἁπασῶν καὶ 
καρτεροῦσι καὶ οὐ παραδιδόασιν αὐταῖς ἑαυτούς, οὔ 
τι οἰχκοφϑορίαν τε καὶ πενίαν φρβούμενοι, ὥσπερ οἵ 

πολλοὶ καὶ φιλοχρήματοι: οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε καὶ 
ἀδοξίαν μοχϑηρίας δεδιότες, ὥσπερ οἵ φίλαρχοί τε 
καὶ φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν. “οὐ γὰρ ἂν 
πρέποι. ἔφη. ᾿ὦ Σώκρατες, ὁ Κέβης. “οὐ μέντοι μὰ 
Ζία,᾽ ἦ δ᾽ ὅς. | τοιγάρτοι τούτοις μὲν ἅπασιν, ὦ Κέ- Ὁ 
βης, ἐκεῖνοι, οἷς τι μέλει τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ μὴ 
σώματι πράττοντες ζῶσι, χαίρειν εἰπόντες οὐ κατὰ 
ταὐτὰ πορεύονται αὐτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόσιν, ὅπῃ ἔρχον- 
ται, αὐτοὶ δὲ ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσο- 
φίᾳ πράττειν καὶ τῇ ἐκείνης λύσει τε καὶ καϑαρμῷ 
ταύτῃ τρέπονται ἐκείνῃ ἑπόμενοι, ἧ ἐκείνη ὑφηγεῖται. 

ΧΧΧΠΙ. 'Πῶς, ὦ Σώκρατες; “ἐγὼ ἐρῶ, ἔφη. 
γιγνώσκουσι γάρ. ἦ δ᾽ ὅς, “οἵ φιλομαϑεῖς ὅτι παρα- 
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Ἐλαβοῦσα αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφία | ἀτεχνῶς 
διαδεδεμένην ἐν τῷ σώματι καὶ προσκεκολλημένην, 
ἀναγκαξομένην δὲ ὥσπερ διὰ εἷργμοῦ διὰ τούτου σκο- 
πεῖσϑανι τὰ ὄντα ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δι᾽ αὑτῆς, καὶ ἐν 
πάσῃ ἀμαϑίᾳ κυλινδουμένην, καὶ τοῦ εἵργμοῦ τὴν 

δεινότητα κατιδοῦσα ὅτι δι᾽ ἐπιϑυμίας ἐστίν, ὡς ἂν 
δδ μάλιστα αὐτὸς ὃ δεδεμένος ξυλλήπτωρ εἴη τοῦ | δε- 

δέσϑαι, --- ὅπερ οὖν λέγω, γιγνώσκουσιν οἵ φιλομα- 
ϑεῖς, ὅτι οὕτω παραλαβοῦσα ἡ φιλοσοφία ἔχουσαν 
αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἠρέμα παραμυϑεῖται καὶ λύειν ἐπι- 
χειρεῖ, ἐνδεικνυμένη, ὅτι ἀπάτης μὲν μεστὴ ἡ διὰ 
τῶν ὀμμάτων σκέψις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὥτων καὶ 
τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων, πείϑουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν 
ἀναχωρεῖν, ὅσον μὴ ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσϑαι, αὐτὴν δὲ 
εἰς αὑτὴν ξυλλέγεσϑαι καὶ ἀϑροίξεσϑαν παρακελευο- 
μένη, πιστεύειν δὲ μηδενὶ ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἢ αὐτὴν αὑτῇ, ὅτι 

Β ἂν νοήσῃ] αὐτὴ καϑ' αὑτὴν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ τῶν ὄντων" 
ὅτι δ᾽ ἂν δι’ ἄλλων σκοπῇ ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν 
ἡγεῖσϑαν ἀληϑές" εἶναι δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον αἰσϑητόν 
τε καὶ ὁρατόν, ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοητόν τε καὶ ἀειδές. 
ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν ἐναντιοῦσθαι 
ἡ τοῦ ὡς ἀληϑῶς φιλοσόφου ψυχὴ οὕτως ἀπέχεται 
τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιϑυμιῶν καὶ λυπῶν καὶ φόβων, 
καϑ' ὅσον δύναται, λογιξομένη, ὅτι, ἐπειδάν τις σφό- 
δρα ἡσϑῇ ἢ φοβηϑῇ ἢ λυπηϑῇ ἢ ἐπιϑυμήσῃ, οὐδὲν 
τοσοῦτον κακὸν ἔπαϑεν ἀπ᾽ αὐτῶν ὧν ἄν τις οἰηϑείη, 

Οοἷον ἢ νοσήσας ἤ τι} ἀναλώσας διὰ τὰς ἐπιϑυμίας, 
ἀλλ᾽ ὃ πάντων μέγιστόν τε κακὸν καὶ ἔσχατόν ἔστι, 
τοῦτο πάσχει καὶ οὐ λογίζεται αὐτό. “τί τοῦτο, ὦ 

Σώκρατες; ἔφη ὃ Κέβης. “ὅτι ψυχὴ παντὸς ἀνϑθρώ- 
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που ἀναγκάξεται ἅμα τε ἡσϑῆναι ἢ λυπηϑῆναι σφό- 
δρα ἐπί τῳ καὶ ἡγεῖσθαι, περὶ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο 
πάσχῃ, τοῦτο ἐναργέστατόν τε εἶναι καὶ ἀληϑέστατον, 

οὐχ οὕτως ἔχον" ταῦτα δὲ μάλιστα τὰ ὁρατά" ἢ οὔ; 
ἱπάνυ γε. “οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάϑει μάλιστα | κατα- Ὁ 
δεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος; πῶς δή; Ὃὅτι ἑκάστη 
ἡδονὴ καὶ λύπη ὥσπερ ἧλον ἔχουσα προσηλοῖ αὐτὴν 
πρὸς τὸ σῶμα καὶ προσπερονᾷ καὶ ποιεῖ σωματοειδῆ, 
δοξάξουσαν ταῦτα ἀληϑῆ εἶναι, ἅπερ ἂν καὶ τὸ σῶμα 
φῇ. ἐκ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς 
χαίρειν ἀναγκάξεται, οἶμαι, ὁμότροπός τε καὶ ὁμότρο- 
φος γίγνεσϑαι καὶ οἵα μηδέποτε εἰς “Ἥιδου καϑαρῶς 
ἀφικέσθαι, ἀλλὰ ἀεὶ τοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι, 
ὥστε ταχὺ πάλιν πίπτειν εἰς ἄλλο σῶμα καὶ ὥσπερ 
σπειρομένη ἐμφύεσϑαι, καὶ ἐκ ] τούτων ἄμοιρος εἶναι Ἑ 
τῆς τοῦ ϑείου τε καὶ καϑαροῦ καὶ μονοειδοῦς συνου- 

σίας. ᾿ἀληϑέστατα, ἔφη, “λέγεις, ὃ Κέβης, "ὦ Σώ- 

κρατες.ἢ 
ΧΧΧΙΥ͂. Τούτων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἵ 

δικαίως φιλομαϑεῖς κόσμιοί εἰσι καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ 
ὧν οἱ πολλοὶ ἕνεκά φασιν ἢ σὺ οἴει; [οὐ δῆτα ἔγωγε. 84 
οὐ γάρ, ἀλλ᾽ οὕτω λογίσαιτ᾽ ἂν ψυχὴ ἀνδρὸς φιλο- 
σόφου, καὶ οὐκ ἂν οἰηϑείη τὴν μὲν φιλοσοφίαν χρῆ- 
ναν ἑαυτὴν λύειν, λυούσης δὲ ἐκείνης αὐτὴν παραδιὶ- 
δόναι ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαις ἑαυτὴν πάλιν αὖ ἐγκα- 
ταδεῖν καὶ ἀνήνυτον ἔργον πράττειν Πηνελόπης τινὰ 
ἐναντίως ἱστὸν μεταχειριξομένην, ἀλλὰ γαλήνην τού- 
τῶν παρασκευάξουσα, ἑπομένη τῷ λογισμῷ καὶ ἀεὶ ἐν 
τούτῳ οὖσα, τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ ϑεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον 
ϑεωμένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, | ξῆν τε οἴεται Β 
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οὕτω δεῖν, ἕως ἂν ξῇ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς τὸ 
ξυγγενὲς καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχϑαι 
τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν. ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης τροφῆς 

οὐδὲν δεινόν, μὴ φοβηϑῇ, ταῦτά γ᾽ ἐπιτηδεύσασα, ὦ 
Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὅπως μὴ διασπασϑεῖσα ἐν τῇ 
ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος ὑπὸ τῶν ἀνέμων διαφυση- 
ϑεῖσα καὶ διαπτομένη οἴχηται καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδα- 
μοῦ ἡ. 

ΧΧΧΥ. Σιγὴ οὖν ἐγένετο ταῦτα εἰπόντος τοῦ 
Ο] Σωκράτους ἐπὶ πολὺν χρόνον, καὶ αὐτός τε πρὸς τῷ 

εἰρημένῳ λόγῳ ἦν ὁ Σωκράτης, ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο, 
καὶ ἡμῶν οἱ πλεῖστοι. Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας σμι- 
κρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσϑην᾽ καὶ ὁ Σωκράτης ἰδὼν 
αὐτὼ ἤρετο" τί; ἔφη, “ὑμῖν τὰ λεχϑέντα μῶν μὴ 
δοκεῖ ἐνδεῶς λέγεσθαι; πολλὰς γὰρ δὴ ἔτι ἔχει ὑπο- 
ψίας καὶ ἀντιλαβάς, εἴ γε δή τις αὐτὰ μέλλει ἱκανῶς 
διεξιέναι. εἰ μὲν οὖν τι ἄλλο σκοπεῖσϑον, οὐδὲν 
λέγω" εἰ δέ τι περὶ τούτων ἀπορεῖτον, μηδὲν ἀποχνή- 

Ὁ δσητε καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν καὶ 1] διελϑεῖν, εἴ πῃ ὑμῖν φαί- 
ψεται βέλτιον ἂν λεχϑῆναι, καὶ αὖ καὶ ἐμὲ συμπαρα- 
λαβεῖν, εἴ τι μᾶλλον οἴεσθε μετ᾽ ἐμοῦ εὐπορήσειν. 
καὶ ὃ Σιμμίας ἔφη" καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, τἀληϑῆ 
ὅοι ἐρῶ. πάλαι γὰρ ἡμῶν ἕκατερος ἀπορῶν τὸν ἔτε- 
ρον προωϑεῖ καὶ κελεύει ἐρέσϑαν διὰ τὸ ἐπιϑυμεῖν 
μὲν ἀκοῦσαι, ὀκνεῖν δὲ ὄχλον παρέχειν, μή σοι ἀηδὲς 
ἦ διὰ τὴν παροῦσαν συμφοράν. καὶ ὃς ἀκούσας ἐγέ- 
λασέν τε ἠρέμα καί φησιν" ᾿βαβαί, ὦ Σιμμία" ἦ που. 

Ἑ χαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους [ ἀνθρώπους πείσαιμι, ὡς 

οὐ συμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν τύχην, ὅτε γε 
μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείϑειν, ἀλλὰ φοβεῖσϑε, μὴ δυσκο- 
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λώτερόν τι νῦν διάκειμαι ἢ ἐν τῷ πρόσϑεν βίῳ" καί, 
Ε " -“ ͵ - ᾿ ΄ ς Ἰ 5 ὡς ἔοικε, τῶν κύκνων δοκῶ φαυλότερος ὑμῖν εἶναι 
τὴν μαντικήν, οἵ, ἐπειδὰν αἴσϑωνται, ὅτι δεῖ αὐτοὺς 
ἀποθανεῖν, ἄδοντες καὶ ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ, τότε 
δὴ | πλεῖστα καὶ μάλιστα ἄδουσι, γεγηϑότες, ὅτι μέλ- 86 

φ ΄ 
λουσι παρὰ τὸν ϑεὸν ἀπιέναι, οὑπέρ εἰσι ϑεράποντες. 
οὗ δ᾽ ἄνϑρωποι διὰ τὸ αὑτῶν δέος τοῦ ϑανάτου καὶ 
τῶν κύχνων καταψεύδονται, καί φασιν αὐτοὺς ϑρη- 

τῶ ᾿ , Ἐς "ἃ ΄ 9. 7 ᾿ ; νοῦντας τὸν ϑάνατον ὑπὸ λύπης ἐξάδειν, καὶ οὐ 
, “ὦ ᾽π Ξ 

λογίζονται, ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ἄδει, ὅταν πεινῇ ἢ ῥιγοῖ 
"» Ω ’ -" 3 Ἁ 2 Ἁ ΄’ 3 Ἁ 

ἥ τινα ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ αὐτὴ ἢ τε ἀηδὼν 

καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ λύπην ϑρη- 
νοῦντα ἄδειν" ἀλλ᾽ οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυπού- 

ώ » 4 3 3 Ω“, 5 “- 

μἱενα ἄδειν οὔτε οἵ κύκνοι, ἀλλ᾽ ἅτε, οἶμαι, [ τοῦ Β 
᾿ ΄ » ’ , 2 " ΄ , 
4 πόλλωνος ὄντες μαντικοί τέ εἶσι καὶ προειδὸτες τὰ 

ἐν “Διδου ἀγαϑὰ ἄδουσι καὶ τέρπονται ἐκείνην τὴν 
ἡμέραν διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ. ἐγὼ 
ὃξ χαὶ αὐτὸς ἡγοῦμαι ὁμόδουλός γε εἶναι τῶν κύκνων 
καὶ ἱερὸς τοῦ αὐτοῦ ϑεοῦ, καὶ οὐ χείρω ἐκείνων τὴν 
μαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ δεσπότου, οὐδὲ δυσϑυμό- 

" »" -» ,͵ ᾽ ’ 3 Ἁ ’ 

τερον αὑτῶν τοῦ βίου ἀἁπαλλαττεσϑαι. ἀλλὰ τούυτου 
δ , ᾿ προ νΝ “- [κὰ Ἢ ΄ 

γε ἕνεκα λέγειν τὲ χρὴ καὶ ἐρωτᾶν οτι ἂν βούλησϑε, 

ἕως ἂν ᾿4ϑηναίων ἐῶσιν ἄνδρες ἕνδεκα. “καλῶς. 
, ς " » 
ἔφη, λέγεις. ὁ Σιμμίας" “καὶ ἔγωγέ σοι ἐρῶ, ὃ 

3 -» τ ον εξ 3 3 ’ Ἁ ᾽ ’ 
Ι ἀπορῶ, καὶ αὖ ὅδε, ἢ οὐκ ἀποδέχεται τὰ εἰρημένα. Ο 

-" 5 “Ἂν , ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, περὶ τῶν τοιούτων ἴσως 
ὥσπερ καὶ σοὶ τὸ μὲν σαφὲς εἰδέναι ἐν τῷ νῦν βίῳ 

" Ξ3 
ἢ ἀδύνατον εἶναι ἢ παγχάλεπόν τι, τὸ μέντοι αὖ τὰ 

’ὔ ᾿ 2 -» Α 3 Ἁ Ῥ 3η ἢ 

λεγόμενα περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὶ παντὶ τρόπῳ ἐλέγχειν 
Ἁ Ἁ -» -Ὁ 

καὶ μὴ προαφίστασϑαι, πρὶν ἂν πανταχῇ σποπῶν 
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ἀπείπῃ τις, πάνυ μαλϑακοῦ εἶναι ἀνδρός" δεῖν γὰρ 
περὶ αὐτὰ ἕν γέ τι τούτων διαπράξασϑαι, ἢ μαϑεῖν, 
ὅπῃ ἔχει, ἢ εὑρεῖν ἤ, εἰ ταῦτα ἀδύνατον, τὸν γοῦν 

Ὁ βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων λόγων λαβόντα καὶ | δυσεξ- 
ελεγχτότατον, ἐπὶ τούτου ὀχούμενον ὥσπερ ἐπὶ σχεδίας 
κινδυνεύοντα διαπλεῦσαι τὸν βίον, εἰ μή τις δύναιτο 
ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον ἐπὶ βεβαιοτέρου ὀχή- 
ματος ἢ λόγου ϑείου τινὸς διαπορευϑῆναι. καὶ δὴ 
καὶ νῦν ἔγωγε οὐκ ἐπαισχυνϑήσομαι ἐρέσϑαι, ἐπειδὴ 
καὶ σὺ ταῦτα λέγεις, οὐδ᾽ ἐμαυτὸν αἰτιάσομαν ἐν 
ὑστέρῳ χρόνῳ, ὅτι νῦν οὐκ εἶπον, ἃ ἐμοὶ δοκεῖ. ἐμοὶ 
γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς 
τόνδε σκοπῶ τὰ εἰρημένα, οὐ πάνυ φαίνεται ἱκανῶς 
εἰρῆσϑαι.ἢ 

Ε ΧΧΧΥ͂Ι. Καὶ | ὁ Σωκράτης" “ἴσως γάρ, ἔφη, “ὦ 

ἑταῖρε, ἀληϑῆ δοι φαίνεται' ἀλλὰ λέγε, ὅπῃ δὴ οὐχ 
ἱκανῶς. ταύτῃ ἔμοιγε, ἦ δ᾽ ὅς, ἡ δὴ καὶ περὶ 
ἁρμονίας ἄν τις καὶ λύρας τε καὶ χορδῶν τὸν αὐτὸν 
τοῦτον λόγον εἴποι, ὡς ἡ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι καὶ 
ἀσώματον καὶ πάγκαλόν τι καὶ ϑεῖόν ἐστιν ἐν τῇ 

86 ἡρμοσμένῃ λύρα, 1 αὐτὴ δ᾽ ἡ λύρα καὶ αἵ χορδαὶ 
σώματά τε καὶ σωματοειδὴ καὶ ξύνϑετα καὶ γεώδη 
ἐστὶ καὶ τοῦ ϑνητοῦ ξυγγενῆ. ἐπειδὰν οὖν ἢ κατάξῃ 
τις τὴν λύραν ἢ διατέμῃ καὶ διαρρήξῃ τὰς χορδάς, 
εἶ τις διισχυρίξοιτο τῷ αὐτῷ λόγῳ ὥσπερ σύ, ὡς 
ἀνάγκη ἔτι εἶναι τὴν ἁρμονίαν ἐκείνην καὶ μὴ ἀπο- 
λωλέναι" οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη τὴν μὲν λύραν 
ἔτι εἶναι διερρωγυιῶν τῶν χορδῶν καὶ τὰς χορδὰς 
ϑνητοειδεῖς οὔσας, τὴν δὲ ἁρμονίαν ἀπολωλέναι τὴν 

Βτοῦ ϑείου τε καὶ ἀϑανάτου ὁμοφυῆ | τε καὶ ξυγγενῆ, 
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’ - - 3 ’ 3 Ἃ ’, 3 , 

προτερὰν τοῦ ϑνητοῦ ἀἁπολομένην᾽ ἀλλὰ φαίη ἀναγκὴη 

ἔτι που εἶναι αὐτὴν τὴν ἁρμονίαν, καὶ πρότερον τὰ 
ξύλα καὶ τὰς χορδὰς κατασαπήσεσϑαι, πρίν τι ἐκείνην 

» 5 5: 5 “ παϑεῖν" --- καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκρατες, οἶμαι ἔγωγε 
καὶ αὐτόν σε τοῦτο ἐντεθϑυμῆσϑαι, ὅτι τοιοῦτόν τι 

’ ς ’ Ἁ Ἁ 53 Ω’ ᾽ μάλιστα ὑπολαμβάνομεν τὴν ψυχὴν εἶναι, ὥσπερ ἐντε- 
ταμένου τοῦ σώματος ἡμῶν καὶ συνεχομένου ὑπὸ 
ϑερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγοοῦ καὶ τοιούτων 
τινῶν, κρᾶσιν εἶναι καὶ ἁρμονίαν αὐτῶν τούτων | τὴν 
ψυχὴν ἡμῶν, ἐπειδὰν ταῦτα καλῶς καὶ μετρίως κραϑῇ 

}Ὶ " 9 ἰν Ἁ 3 ς , 
πρὸς αἀλληλα. εἰ οὖν τυγχάνει ἢ ψυχὴ οὐσα ἁρμονία 

τις, δῆλον ὅτι, ὅταν χαλασϑῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως 
κ 3 »ἭἫ ς Ἁ ᾿ς -» Ἁ 3 
ἢ ἕπιταϑῇ ὑπὸ νόδωὼν καὶ ἄλλὼν κακῶν, τὴν μὲν ψυ- 

χὴν ἀνάγκη εὐϑὺς ὑπάρχει ἀπολωλέναι, καίπερ οὖσαν 
ϑειοτάτην, ὥσπερ καὶ αἵ ἄλλαι ἁρμονίαι αἵ τ᾽ ἐν τοῖς 
φϑόγγοις καὶ αἷ ἐν τοῖς τῶν δημιουργῶν ἔργοις πᾶσι, 

τὰ δὲ λείψανα τοῦ σώματος ἑκάστου πολὺν χρόνον 
παραμένειν, ἕως ἂν ἢ κατακαυϑῇ ἢ | κατασαπῇ --- ὅρα Ὁ 

Ἔ ἐτ " οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον τί φήσομεν, ἐάν τις ἀξιοῖ 
μγα 35 3 - " -Ὁἢ΄ 

κρᾶσιν οὐσαν τὴν ψυχὴν τῶν ἐν τῷ σώματι ἐν τῷ 
καλουμένῳ ϑανάτῳ πρώτην ἀπόλλυσϑαι.; 

59 
ΧΧΧΥΤΙ. Διαβλέψας οὖν ὁ Σωκράτης, ὥσπερ 

τὰ πολλὰ εἰώϑει, καὶ μειδιάσας" “δίκαια μέντοι.᾽ ἔφη, 
λέγει ὃ Σιμμίας. εἰ οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερος ἐμοῦ, 
τί οὐκ ἀπεχρίνατο; καὶ γὰρ οὐ φαύλως ἔοικεν ἅπτο- 
μένῳ τοῦ λόγου. δοκεῖ μέντοι μοι χρῆναι πρὸ | τῆς Ε 

, ᾽} »" , σ᾽ ἀποχρίσεως ἔτι πρότερον Κέβητος ἀκοῦσαι, τί αὖ ὅδε 
ἐγχαλεῖ τῷ λόγῳ, ἵνα χρόνου ἐγγενομένου βουλευσώ- 
μεϑα, τέ ἐροῦμεν, ἔπειτα δὲ ἀκούσαντας ἢ συγχωρεῖν 

3 , » ΄ Ν Ἁ ΄ [χὰ 

αὐτοῖς, ἐὰν τι δοκῶσι προσάδειν, ἐὰν δὲ μή, οὕτως 
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ἤδη ὑπερδικεῖν τοῦ λόγου. ἀλλ᾽ ἄγε, ἡ δ᾽ ὅς, "ὦ 
Κέβης, λέγε, τί ἦν ὃ σὲ αὖ ϑρᾶττον ἀπιστίαν παρέχει.᾽ 

’ 3 κι 4 ᾽ 
ἱλέγω δή, ἡ δ᾽ ὃς ὁ Κέβης. “ἐμοὶ γὰρ φαίνεται ἔτι 
ἐν τῷ αὐτῷ ὃ λόγος εἶναι, καί, ὅπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν 

81 ἐλέγομεν, ταὐτὸν ἔγκλημα ἔχειν. [ ὅτι μὲν γὰρ ἦν 
8. αὶ ς ᾿ ΄ 3 ἣν 
ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς τόδε τὸ εἶδος ἐλθεῖν, οὐκ 

ἀνατίϑεμαι μὴ οὐχὶ πάνυ χαριέντως καί, εἰ μὴ ἐπαχϑές 
ἐστιν εἰπεῖν, πάνυ ἱκανῶς ἀποδεδεῖχϑαι" ὡς δὲ καὶ 
ἀποθανόντων ἡμῶν ἔτι που ἔσται, οὔ μοι δοκεῖ τῇδε. 
ὡς μὲν οὐκ ἰσχυρότερον καὶ πολυχρονιώτερον ψυχὴ 
σώματος, οὐ συγχωρῶ τῇ Σιμμίου ἀντιλήψει" δοκεῖ γάρ 
μοι πᾶσι τούτοις πάνυ πολὺ διαφέρειν. τί οὖν, ἂν 

’ ς ’ , 2 “- 3 πυν - 3 ΄ φαίη ὃ λόγος, ἔτι ἀπιστεῖς, ἐπειδὴ δρᾷς ἀποθανόντος 
» 9 ᾽ ’ 3 [ ᾽ Ψ Ἁ Ἁ 

τοῦ ἀνθρώπου τό γε ἀσϑενέστερον ἔτι ὄν; τὸ δὲ 
Β[ πολυχρονιώτερον οὐ δοκεῖ δον ἀναγκαῖον εἶναι ἔτι 
σῴώξεσϑαν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ; πρὸς δὴ τοῦτο τόδε 
ἐπίσκεψαι, εἴ τι λέγω" εἰκόνος γάρ τινος, ὡς ἔοικεν, 

3 ΑΙ ’᾽ ’ , 3 Α Ἁ ς , 
κἀγὼ ὥσπερ Σιμμίας δέομαι. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ ὁμοίως 

λέγεσϑαι ταῦτα, ὥσπερ ἄν τις περὶ ἀνθρώπου ὑφάντου 
πρεσβύτου ἀποθανόντος λέγοι τοῦτον τὸν λόγον, ὅτι 
οὐκ ἀπόλωλεν ὁ ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ ἔστι που ἴσως, τεκμή- 
ριον δὲ παρέχοιτο ϑοιμάτιον, ὃ ἠμπείχετο αὐτὸς ὑφη- 

, », ᾿ ἃ ἂν » 9 9. οὐ 3 , 
νάμενος., οτι ἐστὶ σὼν καὶ οὐκ ἀπόλωλεν, καὶ εἴ τις 
᾽ ’, 3 “ 9 ἤ Υ 

Ο ἀπιστοίη αὐτῷ, ἀνερωτῴη;: πότερον | πολυχρονιωώτερὸν 
Ἁ ; 2 ’ Ὕ 5 Ρο , , »Μ»ἬᾺ 

ἐστι τὸ γένος ἀνθρώπου ἢ ἱματίου ἐν χρείᾳ τε ὄντος 
9 [κ᾿ 

καὶ φορουμένονυ, ἀποχριναμένου δέ τινος, ὃτι πολὺ 
τὸ τοῦ ἀνθρώπου, οἴοιτο ἀποδεδεῖχϑαι, ὅτι παντὸς 
ἄρα μᾶλλον ὃ γε ἄνϑρωπος σῶς ἔστιν, ἐπειδὴ τό γε 
2 ’ 3 5. ἦν ν ᾽ 5 
ὀλιγοχρονιώτερον οὐὖκ ἀπόλωλεν. τὸ δ᾽, οἶμαι, ὦ 
Σιμμία, οὐχ οὕτως ἔχει" σκόπει γὰρ καὶ σύ, ἃ λέγω. 
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πᾶς γὰρ ἂν ὑπολάβοι, ὅτι εὔηϑες λέγει ὁ τοῦτο λέγων" 
Φ ᾿ » 

ὁ γὰρ ὑφάντης οὗτος πολλὰ κατατρίψας τοιαῦτα ἱμά- 

τια καὶ ὑφηνάμενος ἐκείνων μὲν ὕστερος ἀπόλωλεν 
πολλῶν ὄντων, τοῦ δὲ | τελευταίου, οἶμαι, πρότερος, Ὁ 

Α 3 ’ - ῇ δ ΒΩ ΄ ΠῚ 

καὶ οὐδὲν τι μᾶλλον τουτου ἕνεκα ἀνϑρωποὸς ἔστιν 
δ ’ ’ 3 ς9 2 [ἐ Ἁ 2 Ν 

ἱματίου φαυλότερον οὐδ᾽ ἀσϑενέστερον. τὴν αὐτὴν 
δέ, οἶμαι, εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς σῶμα, καί τις 

προς ᾿ : 
λέγων αὐτὰ ταῦτα περὶ αὐτῶν μέτρι᾽ ἄν μοι φαίνοιτο 
λέγειν, ὡς ἡ μὲν ψυχὴ πολυχρόνιόν ἐστι, τὸ δὲ σῶμα 
2 ’ νυ Ά ηςς ἢ ἤ ᾽ Ἁ Ἁ Ἵ , 

ἀσϑενέστερον καὶ ὀλιγοχρονιῶτερον᾽ ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη 

ἑχάστην τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατατρίβειν, ἄλλως 
τε καὶ εἰ πολλὰ ἔτη βιῴη᾽ εἰ γὰρ ῥέοι τὸ σῶμα καὶ 
3 4 2, - Ξ - 3 2 3 ς Ἁ 

ἀπολλύοιτο ἔτι ζῶντος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ΄ ἢ ψυχὴ 

ἀεὶ τὸ | κατατριβόμενον ἀνυφαίνοι, ἀναγκαῖον μέντ᾽ Ε 
Ἢ ᾿ Ἔμε ν, 2 ᾿ ς , κι ἐν 
ἂν εἴη, ὁπότε ἀπολλύοιτο ἡ ψυχή. τὸ τελευταῖον 

ὕφασμα τυχεῖν αὐτὴν ἔχουσαν καὶ τούτου μόνου προ- 
τέραν ἀπόλλυσϑαι, ἀπολομένης δὲ τῆς ψυχῆς τότ᾽ ἤδη 
τὴν φύσιν τῆς ἀσϑενείας ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα καὶ 
ταχὺ σαπὲν διοίχοιτο. ὥστε τούτῳ τῷ λόγῳ οὔπω 
» ͵ Ἃ ς ᾽ . 3 ΄ 
ἄξιον πιστεύσαντα ϑαρρεῖν, ὡς, ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, 
ἔτι που ἡμῶν ἡ ψυχὴ ἔστιν. [ εἰ γάρ τις καὶ πλέον 88 
ἔτι τῷ λέ δ σὺ λέγεις, συγχωρήσειεν, δοὺς αὐτῷ ἔτι τῷ λέγοντι, ἃ σὺ λέγεις, συγχωρή ν δοὺς αὐτῷ 

» Ὁ ὦ ἤρα ες ἐν τὴ 

ἡ μόνον ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσϑαι ἡμᾶς χρόνῳ: εἶναι 

ἡμῶν τὰς ψυχάς, ἀλλὰ μηδὲν κωλύειν, καὶ ἐπειδὰν 
ἀποϑάνωμεν, ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ ἔσεσϑαι καὶ πολλάκις 
γενήσεσθαι καὶ ἀποθανεῖσϑαι αὐϑις᾽ οὕτω γὰρ αὐτὸ 

ἤ.Α. ᾿ 3 Ὁ“ Ἷ ’ ι 
φύσει ἰσχυρὸν εἶναι, ὥστε πολλάκις γιγνομένην ψυχὴν 

ἀντέχειν" δοὺς δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτι συγχωροῖ, μὴ 
οὐ πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσιν καὶ τε- 
λευτῶσάν γε ἔν τινι τῶν ϑανάτων παντάπασιν ἀπόλλυ- 

ῬΙΑΤΟΙ 9 
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Βσϑαι' τοῦτον δὲ τὸν ϑάνατον καὶ ταύτην τὴν | διά- 
λυσιν τοῦ σώματος, ἣ τῇ ψυχῇ φέρει ὄλεϑρον, μηδένα 

, ’ ω ἤ Ἁ 5 ς -“ “4 

φαίη εἰδέναι" ἀδύνατον γὰρ εἶναι ὁτῳοῦν αἰσϑάνεσϑαι 

ἡμῶν" εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὶ προσήκει ϑά- 
νατον ϑαρροῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως ϑαρρεῖν, ὃς ἂν μὴ 
"» 3 » κέ " Ἁ , ᾽ , ΄ 

ἔχῃ ἀποδεῖξαι, ὅτι ἔστι ψυχὴ παντάπασιν ἀϑανατόν 

τε καὶ ἀνώλεθρον" εἰ δὲ μή, ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ τὸν 
μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι δεδιέναι ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ 
ψυχῆς, μὴ ἐν τῇ νῦν τοῦ σώματος διαξεύξει παντά- 
πασιν ἀπόληται. 

ΧΧΧΥΙΠ. Πάντες οὖν ἀκούσαντες εἰπόντων 
3 »" 2 “- , ς Ο’ 3. ἢ Ἁ 

Ο αὐτῶν | ἀηδῶς διετέϑημεν, ὡς ὕστερον ἐλέγομεν πρὸς 

ἀλλήλους, ὅτι ὑπὸ τοῦ ἔμπροσθεν λόγου σφόδρα πε- 
πεισμένους ἡμᾶς πάλιν ἐδόκουν ἀναταράξαιν καὶ εἰς 
ἀπιστίαν καταβαλεῖν οὐ μόνον τοῖς προειρημένοις 
λόγοις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ὕστερον μέλλοντα ῥηϑήσε- 

Ἁ 3 Ἁ “, “3 Ἁ ἭἽ Ἁ ’ 

σϑαι, μὴ οὐδενὸς ἄξιοι εἶμεν κριταὶ ἢ καὶ τὰ πράγ- 
ματα ἄπιστα ἧ. 

ἘΧ. Νὴ τοὺς ϑεούς, ὦ Φαίδων, συγγνώμην γε 

ἔχω ὑμῖν. καὶ γὰρ αὐτόν μὲ νῦν ἀκούσαντα σου 
-“ 

53 Β 

τοιοῦτόν τι λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν ἐπέρχεται" τίνι οὖν 

Ὁ ἔτι | πιστεύσομεν λόγῳ; ὡς γὰρ σφόδρα πιϑανὸς ὦν, 
ὃν ὁ Σωκράτης ἔλεγε λόγον, νῦν εἰς ἀπιστίαν κατα- 

»" Ψ' 
πέπτωκεν. ϑαυμαστῶς γάρ μου ὁ λόγος οὕτος ἀἄντι- 
λαμβάνεται καὶ νῦν καὶ ἀεί, τὸ ἁρμονίαν τινὰ ἡμῶν 
5 ᾿ ἧς ΝΟ ς ’ , δ ’, Ο’ εἶναι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ ὑπέμνησέν μὲ ῥηϑείς, ὅτε, 

καὶ αὐτῷ μοι ταῦτα προυδέδοκτο. καὶ πάνυ δέομαι 
πάλιν ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ἄλλου τινὸς λόγου, ὅς μὲ πείσει... 
ὡς τοῦ ἀποθανόντος οὐ συναποϑνήσκει ἡ ψυχή. λέγε, 

535 Χ ΄ - δ ΄ - ᾿Ὶ ΄ 
οὖν πρὸς Ζίιος, πῇ ὁ Σωκρατῆης μετηλϑε τὸν λογον; 
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Ἁ , 3 “- “ ς - " ’ 

καὶ πότερον ] κἀκεῖνος, ὥσπερ ὑμᾶς φής, ἔνδηλός τι 
5 ’ ᾽ [, Ἵ "»Ἤ 3 Ἁ ΄ ᾿] ΄ - 

ἐγένετο ἀχϑόμενος ἡ οὔ, ἀλλὰ πράὼς ἐβοήϑει τῷ 
᾿ Ἁ δ “« 3 [4 ᾿} 3 - ’ ς »- 

λόγῳ; καὶ ἱκανῶς ἐβοήϑησεν ἡ ἐνδεῶς; πάντα ἡμῖν 

δίελϑε ὡς δύνασαι ἀκριβέστατα. 
ΦΑΙΔ. Καὶ μήν, ὦ ᾿Εχέκρατες, πολλάκις ϑαυμά- 

σας Σωκράτη οὐ πώποτε μᾶλλον ἠγάσϑην ἢ τότε παραγε- 

νόμενος. τὸ | μὲν οὖν ἔχειν, ὅτι λέγοι ἐκεῖνος, ἴσως 89 
ἥἢ Ἁ »; 9 Ἁ “᾿ ’ 3 ’ Ἄ -“ 

οὐδὲν ἀτοπον᾽ ἀλλὰ ἔγωγε μαλιότα ἐθαύυμασα αὑτοῦ 

πρῶτον μὲν τοῦτο, ὡς ἡδέως καὶ εὐμενῶς καὶ ἀγαμέ- 
νῶς τῶν νεανίσκων τὸν λόγον ἀπεδέξατο, ἔπειτα ἡμῶν 
ΝΥ 3 ’ Ἅἤ κι ᾿« ς Ἁ -“-ὦἌ [4 

ὡς ὀξέως ἤσϑετο, ὃ πεπόνϑειμεν ὑπὸ τῶν λόγων, 
ἔπειτα ὡς εὖ ἡμᾶς ἰάσατο καὶ ὥσπερ πεφευγότας καὶ 
ἡττημένους ἀνεκαλέσατο καὶ προύτρεψεν πρὸς τὸ παρέ- 
πεσϑαί τε καὶ συσκοπεῖν τὸν λόγον. 

ΕΧ. Πῶς δή; 
3 Ἁ 9 - 4 Ν 9 - . -ἷ 

ΦΑΙΔ. Ἔγω ἐρῶ. ἔτυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ 
’ ᾿ ᾿ , , ΄, 

καϑήμενος παρὰ τὴν κλίνην ἐπὶ [ χαμαιξήλου τινός, Β 

ὁ δὲ ἐπὶ πολὺ ὑψηλοτέρου ἢ ἐγώ. καταψήσας οὖν 
μου τὴν κεφαλὴν καὶ συμπιέσας τὰς ἐπὶ τῷ αὐχένι 
τρίχας --- εἰώϑει γάρ, ὁπότε τύχοι, παίζειν μου εἰς 

Ἁ ]͵ ς Ἵ » 5 “7 6.» 5 ὕ ΝῚ 

τας τρίχας --- -ασὕριον δη,᾽ ἔφη, ἴσως, ὦ Φαίδων, τὰς 

καλὰς κόμας ἀποκερεῖ. “ἔοικεν, ἣν δ᾽ ἐγώ, “ὦ Σώ- 
κρατες. οὔκ, ἄν γε ἐμοὶ πείϑῃ. “ἀλλὰ τί; ἦν δ᾽ 
ἐγώ. ἱτήμερον,᾽ ἔφη, ᾿κἀγὼ τὰς ἐμὰς καὶ σὺ ταύτας, 
ἐάνπερ γε ἡμῖν ὁ λόγος τελευτήσῃ καὶ μὴ δυνώμεϑα 

πὰς ᾽ ΄ ΄ ᾿οἢ 3Ξὺ) “ἢ 3 Ἃ ᾿» , 

αὐτὸν ἀναβιώσασϑαι. καὶ ἔγωγ᾽ ἄν, | εἰ σὺ εἴην καί 
μὲ διαφεύγον ὁ λόγος, ἔνορκον ἄν ποιησαίμην ὥσπερ 
᾿4ργεῖοι, μὴ πρότερον κομήσειν, πρὶν ἂν νικήσω ἀνα- 
μαχόμενος τὸν Σιμμίου τε καὶ Κέβητος λόγον. “ἀλλ᾽, 
τ φ' Ἂ 
ἣν δ᾽ ἐγώ, ἱπρὸς δύο λέγεται οὐδ᾽ ὁ ᾿Ηρακλῆς οἷός 

9 Ἔ 



ΝᾺ..." 

'}» 
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τε εἶναι. “ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἔφη, 'τὸν ἸΙόλεων παρα- 
κάλει, ἕως ἔτι φῶς ἐστιι᾽΄. ἱπαρακαλῶ τοίνυν, ἔφην, 

οὐχ ὡς Ἡρακλῆς, ἀλλ᾽ ὡς Ἰόλεως τὸν Ἡρακλῆ. 
ς 5«" ’, 4. πων οὐδὲν διοίσει,᾽ ἔφη. 

ΧΧΧΙΧ, ““λλὰ πρῶτον εὐλαβηϑῶμέν τι πάϑος 
" ΄ 9 8...1 “ ΓΟ! τ ν- ΄ δώ. ΕΥ̓ μὴ παϑωμεν. τὸ ποῖον; ἠν δ᾽ ἐγὼ. ἱμὴ γενώμεϑα, 

Ὁ ή δ᾽ ὃς, | ἱμισόλογοι, ὥσπερ οἵ μισάνϑρωποι γιγνό- 
μενον ὡς οὐκ ἔστιν, ἔφη, ὅτι ἄν τις μεῖζον τούτου 
κακὸν πάϑοι ἢ λόγους μισήσας. γίγνεται δὲ ἐκ τοῦ 
αὐτοῦ τρόπου μισολογία τε καὶ μισανϑρωπία. ἥ τε 
γὰρ μισανϑρωπία ἐνδύεται ἐκ τοῦ σφόδρα τινὶ πιστεῦ- 
σαι ἄνευ τέχνης, καὶ ἡγήσασϑαι παντάπασί τε ἀληϑῆ 
εἶναι καὶ ὑγιῆ καὶ πιστὸν τὸν ἄνϑρωπον, ἔπειτα ὀλίγον 
ὕστερον εὑρεῖν τοῦτον πονηρόν τε καὶ ἄπιστον καὶ 
αὖϑις ἕτερον᾽ καὶ ὅταν τοῦτο πολλάκις πάϑῃ τις καὶ 
ὑπὸ τούτων μάλιστα, οὗς ἂν ἡγήσαιτο οἰχειοτάτους 

Α " - Ἁ Α ’ 

Ετε καὶ ἑταιροτάτους, | τελευτῶν δὴ ϑαμὰ προσκρούων 
μισεῖ τε πάντας καὶ ἡγεῖται οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι 

Ἁ ἤ “4 3 ᾿' ᾿Ὶ - ΄ 3 

τὸ παράπαν. ἢ οὐκ σϑησαι σὺ τοῦτο γιγνόμενον; 
δ᾽ “ς9 53 2 Κ᾽. δα 4. 0ὕ5 ΓΝ αἷς ς » , 
πάνυ γε. ἦν δ᾽ ἐγώ. “οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, “αἰσχρόν, 

Ἁ » ᾽ » ’ -» Η 2 ΄ ς καὶ δῆλον ὅτι ἄνευ τέχνης τῆς περὶ τἀνϑρώπεια ὁ 
τοιοῦτος χρῆσϑαι ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀνθρώποις; εἰ γάρ 
που μετὰ τέχνης ἐχρῆτο, ὥσπερ ἔχει, οὕτως ἂν ἡγήσατο, 

ϑοτοὺς μὲν χρηστοὺς καὶ πονηροὺς | σφόδρα ὀλίγους 
εἶναι ἑκατέρους, τοὺς δὲ μεταξὺ πλείστους. πῶς 

λέγεις; ἔφην ἐγώ. “ὥσπερ, ἡ δ᾽ ὅς, ἱπερὶ τῶν σφό- 
δρα σμικρῶν καὶ μεγάλων" οἶει τι σπανιώτερον εἶναι 
κ}} ΄ ’ Ἅ Γ Ἂ 3 »" Ἅ; 

ἢ σφόδρα μέγαν ἢ σφόδρα σμικρὸν ἐξευρεῖν ἄνϑρωπον 
μ᾿ ’ 1" ς -" Ἵ ε Ἁ Ἅ Ἁ 8 
ἢ κύνα ἢ ἄλλο οτιοῦν; ἢ αὖ ταχὺν ἡ βραδὺν ἢ 

αἰσχρὸν ἢ καλὸν ἢ λευκὸν ἢ μέλανα; ἢ οὐκ ἤσϑησαι, 
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ὅτι πάντων τῶν τοιούτων τὰ μὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων 
σπάνια καὶ ὀλίγα, τὰ δὲ μεταξὺ ἄφϑονα καὶ πολλά; 

Ξ3 ΔῈΡ Ὁ 9 ἱπάνυ γε. ἡν δ᾽ ἐγώ. “οὐκοῦν οἶἴει,᾽ ἔφη. “εἰ πονηρίας 
2 Ἁ 9᾽ ’ Ἵ λλί ᾿ Ι] 9 Ν Β 

ἀγὼν προτεϑείη. πάνυ ἂν ὀλίγους καὶ ἐνταῦϑα τοὺς 
πρώτους φανῆναι; “εἰκός γε, ἠν δ᾽ ἐγώ. “εἰκὸς γάρ, 
ἔφη. ᾿ἀλλὰ ταύτῃ μὲν οὐχ ὅμοιοι οἵ 2όγοι τοῖς ἀν- 
ϑροώποις, ἀλλὰ σοῦ νῦν δὴ προάγοντος ἐγὼ ἐφεσπό- 

2 Ἐπ ὰῳ , τ 2 , 7 ’ Ἁ 

μην, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ, ἢ, ἐπειδάν τις πιστεύσῃ λόγῳ τινὶ 
ἀληϑεῖ εἶναι ἄνευ τῆς περὶ τοὺς λόγους τέχνης, κἄπειτα 
ὀλίγον ὕστερον αὐτῷ δόξῃ ψευδὴς εἶναι, ἐνίοτε μὲν 
ἽἍ; ’, Ρ] 3 » Ἁ 5 δ, Α δ᾽ 

ὦν, ἐνίοτε δ᾽ οὐκ ὦν, καὶ αὐϑις ἕτερος καὶ ἕτερος᾽" 
Ἁ ’ Ἁ δ » Ἁ ᾽ " ’ 

καὶ μαλιόσταὰ δὴ οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογικους λογοῦυς 

' διατρίψαντες οἶσϑ᾽ ὅτι τελευτῶντες οἴονται σοφώτατοι Ὁ 
γεγονέναι τε καὶ κατανενοηκέναι μόνοι, ὅτι οὔτε τῶν 

Ἷ 3 Χ 2 φ«Ν ς Ἁ 39. τὶν ’ Ω 

πραγμάτων οὐδενὸς οὐδὲν υγιὲς οὐδὲ βέβαιον οὔτε 

τῶν λόγων, ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα ἀτεχνῶς ὥσπερ ἐν 
Εὐρίπῳ ἄνω καὶ κάτω στρέφεται καὶ χρόνον οὐδένα 
ἐν οὐδενὶ μένει" “πάνυ μὲν οὖν, ἔφην ἐγώ, “ἀληϑῆ 
λέγεις. ᾿οὐχοῦν, ὦ Φαίδων, ἔφη, “οἰκτρὸν ἂν εἴη 
τὸ πάϑος, εἰ ὄντος δή τινος ἀληϑοῦς καὶ βεβαίου 
λόγου καὶ δυνατοῦ κατανοῆσαι, ἔπειτα διὰ ] τὸ παρα- ἢ 
γίγνεσϑαι τοιουτοισὶ λόγοις τοῖς αὐτοῖς τοτὲ μὲν 

δοκοῦσιν ἀληϑέσιν εἶναι. τοτὲ δὲ μή, μὴ ἑαυτόν τις 
- Ἁ - 3 7 9 -"Σ 

αἰτιῶτο μηδὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀτεχνίαν, ἀλλὰ τελευτῶν 
διὰ τὸ ἀλγεῖν ἄσμενος ἐπὶ τοὺς λόγους ἀφ᾽ ἕαυτοῦ 

Ἁ ’ 3 ’ Α "» Ἁ Ἁ ᾿ ᾿ -ὦ 

τὴν αἰτίαν ἀπώσαιτο καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν βίον μισῶν 

τε καὶ λοιδορῶν [τοὺς λόγους] διατελοῖ, τῶν δὲ ὄντων 
τῆς ἀληϑείας τε καὶ ἐπιστήμης στερηϑείη. “νὴ τὸν 

5 » 

Ζία,᾽ ἠν δ᾽ ἐγώ, “οἰκτρὸν δῆτα." 
ΧΙ. “Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, 'τοῦτο εὐλαβη- 
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Εϑώῶμεν καὶ μὴ παρίωμεν εἰς τὴν ] ψυχήν, ὡς τῶν 
λόγων κινδυνεύει οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, 
ὅτι ἡμεῖς οὔπω ὑγιῶς ἔχομεν, ἀλλὰ ἀνδριστέον καὶ 
προϑυμητέον ὑγιῶς ἔχειν, σοὶ μὲν οὖν καὶ τοῖς ἄλλοις 
καὶ τοῦ ἔπειτα βίου παντὸς ἕνεκα, ἐμοὶ δὲ αὐτοῦ 

91 ἕνεκα τοῦ [ ϑανάτου: ὡς κινδυνεύω ἔγωγε ἐν τῷ 
παρόντι περὶ αὐτοῦ τούτου οὐ φιλοσόφως ἔχειν, ἀλλ᾽ 
ὥσπερ οἷ πάνυ ἀπαίδευτοι φιλονείκως. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι 
ὅταν περί του ἀμφισβητῶσιν, ὅπῃ μὲν ἔχει περὶ ὧν 
ἂν ὃ λόγος ἧ, οὐ φροντίζουσιν, ὅπως δέ, ἃ αὐτοὶ 
ἔϑεντο, ταῦτα δόξει τοῖς παροῦσιν, τοῦτο προϑυμοῦνται. 
καὶ ἐγώ μοι δοκῶ ἐν τῷ παρόντι τοσοῦτον μόνον 
ἐκείνων διοίσειν" οὐ γὰρ ὅπως τοῖς παροῦσιν, ἃ ἐγὼ 
λέγω, δόξῃ ἀληϑῆ εἶναι προϑυμηϑήσομαι, εἰ μὴ εἴη 
πάρεργον, ἀλλ᾽ ὕπως αὐτῷ ἐμοὶ ὅτι μάλιστα δόξῃ 

Β οὕτως ἔχειν. 1 λογίξομαιν γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε --- ϑέασαι 
ὡς πλεονεχτικῶς --- εἰ μὲν τυγχάνει ἀληϑῆ ὄντα ἃ 
λέγω, καλῶς δὴ ἔχει τὸ πεισϑῆναι" εἰ δὲ μηδέν ἐστι 
τελευτήσαντι, ἀλλ᾽ οὖν τοῦτόν γε τὸν χρόνον αὐτὸν 
τὸν πρὸ τοῦ ϑανάτου ἧττον τοῖς παροῦσιν ἀηδὴς 
ἔσομαι ὀδυρόμενος. ἡ δὲ ἄγνοιά μοι αὕτη οὐ ξυν- 
διατελεῖ, κακὸν γὰρ ἂν ἦν, ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕστερον ἀπο- 
λεῖται. παρεσκευασμένος δή, ἔφη, “ὦ Σιμμία τε καὶ 
Κέβης, οὑτωσὶ ἔρχομαι ἐπὶ τὸν λόγον" ὑμεῖς μέντοι, 

σἂν ἐμοὶ πείϑησϑε, σμικρὸν φροντίσαντες Σωκράτους, 
τῆς δὲ ἀληϑείας πολὺ μᾶλλον, ἐὰν μέν τι ὑμῖν δοκῶ 
ἀληϑὲς λέγειν, συνομολογήσατε, εἰ δὲ μή, παντὶ λόγῳ 
ἀντιτείνετε, [εὐλαβούμενοι] ὅπως μὴ ἐγὼ ὑπὸ προ- 
ϑυμίας ἅμα ἐμαυτόν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατήσας ὥσπερ 
μέλιττα τὸ κέντρον ἐγκαταλιπὼν οἰχήσομαι. 
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ΧΙ. ᾿4λλ᾽ ἱτέον, ἔφη. 'πρῶτόν μὲ ὑπομνήσατε, 

ἃ ἐλέγετε, ἐὰν μὴ φαίνωμαι μεμνημένος. Σιμμίας 
3: ᾿ μ ον 

μὲν γάρ, ὡς ἐγῴμαι. ἀπιστεῖ τε καὶ φοβεῖται, μὴ ἢ 

ψυχὴ ὅμως καὶ ϑειότερον καὶ κάλλιον ὃν τοῦ ] σώ- Ὁ 
4 3 ς ’ Ε) 5 

ματος προαπολλύυηται ἐν ἀφμονυᾶς εἴδει οὐσα᾿ Κέβης 

δέ μοι ἔδοξε τοῦτο μὲν ἐμοὶ συγχωρεῖν, πολυχρονιώ- 

τερόν γε εἶναι ψυχὴν σώματος, ἀλλὰ τόδε ἄδηλον 

παντί, μὴ πολλὰ δὴ σώματα καὶ πολλάκις κατατρίψασα 

ἡ ψυχὴ τὸ τελευταῖον σῶμα καταλιποῦσα νῦν αὐτὴ 

ἀπολλύ ὶ ἦ αὐτὸ τοῦτο ϑά ἧς ὄλεϑ 
ολλύηται, καὶ ἦ αὐτὸ τοῦτο ϑάνατος, ψυχῆς ὁλεῦθος, 

π᾿. ἃ δαὶ. τ» ᾿ς ἰὸς δ; ΄ 3 «Χ ΄ 5 

ἐπεὶ σῶμά γε ἀεὶ ἀπολλύμενον οὐδὲν παύεται. ἄρα 

ἄλλ᾽ ἢ ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ Σιμμία τὲ καὶ Κέβης, ἃ δεῖ 

ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσϑαι:᾽ συνωμολογείτην δὴ ταῦτ᾽ εἶναι Ἐὶ 

ἄμφω. πότερον οὐν,᾿ ἔφη; ἑπάντας τοὺς ἔμπροσϑε 

λό 2 3 δέ 69. Ἥ Ἁ Ἁ δ᾽ πρνς 

ὄγους οὐκ ἀποδέχεσθε, ἡ τοὺς μὲν, τοὺς οὔ; 

Ἁ 
, 5 

“τοὺς μέν, ἐφάτην, τοὺς δ᾽ οὔ, “τό οὖν, .ἥ δ᾽ ὅθ, 
- 

τ 2 

περὶ ἐκείνου τοῦ λόγου λέγετε. ἐν ὦ ἔφαμεν τὴν 

μάϑησιν ἀνάμνησιν εἶναι, καὶ τούτου οὕτως ἔχοντος 

ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλοϑι πρότερον ἡμῶν εἶναι τὴν 

ψυχήν, πρὶν ἐν τῷ ! σώματι ἐνδεϑῆναι; “ἐγὼ μέν, 92 

ἔφη ὁ Κέβης, “καὶ τότε ϑαυμαστῶς ὡς ἐπείσϑην ὑπ᾽ 

αὐτοῦ καὶ νῦν ἐμμένω ὡς οὐδενὶ λόγῳ: “καὶ μήν, 

ἔφη ὃ Σιμμίας, “καὶ αὐτὸς οὕτως ἔχω; καὶ πάνυ ἂν 

ϑαυμάξοιμι, εἴ μου περί γὲ τούτου ἄλλα ποτὲ δόξειεν. 

ς 
“ 5 

χαὶ ὁ Σωκράτης" ᾿ἀλλὰ ἀνάγκη σοι, ἔφη, “ὦ ξένε 
Ω ῇ , ΕΣ 

Θηβαῖε, ἄλλα δοξάσαι, ἐάνπερ μεύνῃ ἥδε ἡ οἴησις, τὸ 

᾿ ΤᾺ Ἁ 5 ῇ » 

ἁρμονίαν μὲν εἶναι σύνϑετον πραγμᾶ; ψυχὴν δὲ ἀρ- 

μονίαν τινὰ ἐκ τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐντεταμένων συγκεῖ- 

σϑαι. οὐ γάρ που ἀποδέξει γε σαυτοῦ λέγοντος, ὡς Β 
5 ς ,ὕ 

“53 

πρότερον ἦν ἄρμονία συγκειμένη, πρὶν ἐκεῖνα εἶναι, 
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ι ᾿ -» Ἵ » 
ἐξ ὧν ἔδει αὐτὴν συντεϑῆναι. ἢ ἀποδέξει; "οὐδαμῶς. 
᾿" 3 53 3 

ἔφη, ὦ Σώκρατες. “αἰσϑάνει οὖν, ἡ δ᾽ ὅς, ὅτι 
ταῦτά σοι συμβαίνει λέγειν, ὅταν φῇς μὲν εἶναι τὴν 
ψυχὴν πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπου εἶδός γε καὶ σῶμα 
2 5 , 3 ν ’ ᾽ -»" Ἄ ’, ἀφικέσϑαι, εἶναι δὲ αὐτὴν συγκειμένην ἐκ τῶν οὐδέπω 
»Ἤ 2 ᾿ ἈΡΎΛΟ ΄ὔ , ἰὼ τῦσα ᾽ τε 
ὄντων; οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία γέ δοι τοιοῦτόν! ὉΟΒΙΝ ΜΙ 
ἀπεικάξεις, ἀλλὰ πρότερον καὶ ἡ λύρα καὶ αἵ χορδαὶ 
καὶ οἵ φϑόγγοι ἔτι ἀνάρμοστοι ὄντες γίγνονται, 

ΟΙ τελευταῖον δὲ πάντων ξυνίσταταν ἡ ἁρμονία καὶ 
᾿ - 5 πρῶτον ἀπόλλυται. οὗτος οὖν σον ὃ λόγος ἐκείνῳ 

πῶς ξυνάσεται; “οὐδαμῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας. ἱκαὶ μήν, 
53 3 δ 6 ’ “᾿ » ,ὔ - 

ἡ δ᾽ ὃς, Ἱπρέπει γε εἴπερ τῷ ἄλλῳ λόγῳ ξυνῳδῷ 
5 Ἁ -» Α Ε ,ὔὕ 9 ς ἢ 9 “ Ε 

εἶναι καὶ τῷ περὶ ἁρμονίας. πρέπει γάρ, ἔφη ὁ 
Φ' , 2 3 ΄ 

Σιμμίας. “οὗτος τοίνυν, ἔφη, 'σοὺ οὐ ξυνῳδός" ἀλλ᾽ 

ὅρα, πότερον αἷρεῖ τῶν λόγων, τὴν μάϑησιν ἀνάμνησιν 
Ξ: . ᾿ ς ’, ϑ:, ᾽ᾷ Ἅ -“ Ε ϑ. 42) 82 -» εἰναι ἢ ψυχὴν αρμονίαν; πολυ μάλλον, ἔφη, ᾿ἐκεῖνον, 

", ὦ Σώκχρατες. ὅδε μὲν γάρ μοι γέγονεν ἄνευ ἀπο- 
ὔὕ ᾿Ὶ 9 ’ ᾿ Ἁ ἢ ᾿ὕ [κ Ἁ 

Ὁ δείξεως μετὰ είκοτος τινὸς καὶ εὐπρεπείας, οϑεν καὶ 

τοῖς πολλοῖς δοκεῖ ἀνθρώποις" ἐγὼ δὲ τοῖς διὰ τῶν 

εἰκότων τὰς ἀποδείξεις ποιουμένοις λόγοις ξύνοιδα 
3 ΄ ; 

οὖσιν ἀλαζόσιν, καὶ ἄν τις αὐτοὺς μὴ φυλάττηται, 
5 3 “« ΄ -»"» 

εὖ μάλα ἐξαπατῶσι, καὶ ἐν γεωμετρίᾳ καὶ ἐν τοῖς 

ἄλλοις ἅπασιν. ὁ δὲ περὶ τῆς ἀναμνήσεως καὶ μαϑή- 
σεῶς λόγος δι᾿ ὑποϑέσεως ἀξίας ἀποδέξασϑαι εἴρηται. 

ἐρρήϑη γάρ που οὕτως ἡμῶν εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν 
εἰς σῶμα ἀφικέσϑαι, ὥσπερ αὐτὴ ἔστιν ἡ οὐσία 

Ε ἔχουσα τὴν ἐπωνυμίαν τὴν τοῦ ὃ ἔστιν. ἐγὼ | δὲ ταύτην, 
ὡς ἐμαυτὸν πείϑω, ἱκανῶς τε καὶ ὀρθῶς ἀποδέδεγμαι. 

3 , -» » 
ἀνάγκη οὖν μοι, ὡς ἔοικε, διὰ ταῦτα μήτε ἐμαυτοῦ μήτ 
ἄλλου ἀποδέχεσϑαι λέγοντος, ὡς ψυχή ἐστιν ἁρμονία. 
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ΧΙΠΠ. “Τί δέ, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ Σιμμία, τῇδε; δοκεῖ 
, ΄ ὕ σον ἁρμονίᾳ ἢ ἄλλῃ τινὶ συνϑέσει προσήκειν ἄλλως 

" - :, ι ὁ 
πῶς ἔχειν | ἢ ὡς ἂν ἐκεῖνα ἔχῃ, ἐξ ὧν ἂν συγκέηται:; 98 
Μω..3 ἥν δ να ς,, 3 4ὶ ᾿ » ς -ἌΑΚΕΣ 52 ς 
οὐδαμῶς. οὐδὲ μὴν ποιεῖν τι, ὡς ἐγώμαι, οὐδὲ τι 

’ “ 3 (ι Ἥ 3 » Ἥ -ν Ἥ ’ . 

πασχειν ἄλλο παρ ἃ ἂν ἐκεῖνα ἢ ποιῇ ἡ πασχῇῃ; 

συνέφη. “οὐκ ἄρα ἡγεῖσθαί γεὲ προσήκει ἁρμονίαν 
᾿ -»" Ἵ τούτων, ἐξ ὧν ἂν συντεϑῇ, ἀλλ᾽ ἔπεσϑαι. συνεδόκει. 

ς ϑϑν τι Ὁ κῶν ἡ. Ἃ , ς ,ὕ » Ἢ 
πολλοῦ ἄρα δεῖ ἐναντία γε ἀρμονία κινηϑῆναν ἢ 

φϑέγξασϑαι ἤ τι ἄλλο ἐναντιωϑῆναι τοῖς αὑτῆς μέρε- 
Ὁ ΦἘῸ “ω , ΚΕ 75, ΟΦΨΈΡΙ. ’ 9 ΝΟ ς , σιν. πολλοῦ μέντοι, ἔφη. τί δὲ; οὐχ οὕτως ἁρμονία 

πέφυκεν εἶναι ἑκάστη ἁρμονία, ὡς ἂν ἁρμοσθῇ; “οὐ 
’ ος "» ς Ἂ ἘΚ Ὁ 3» ς Ἧ Ἁ - 

μανϑανω, ἔφη. Ἥ οὐχί, ἡ.δ᾽ ος, αν μὲν μᾶλλον 

ἁρμοσθῇ καὶ ἐπὶ πλέον, 1 εἴπερ ἐνδέχεται τοῦτο γίγνε-Β 

σϑαι., μᾶλλόν τε ἂν ἁρμονία εἴη καὶ πλείων, εἰ δ᾽ 
ξ ΄ , φ 
ἥττόν τε καὶ ἐπ᾽ ἔλαττον, ἡττόν τε καὶ ἐλάττων; 
ἱπάνυ γε. ἢ οὖν ἔστι τοῦτο περὶ ψυχήν, ὥστε καὶ 
κατὰ τὸ σμικρότατον [μᾶλλον] ἑτέραν ἑτέρας ψυχῆς 
᾽ , Α »" ἤν τ “5 ΠΣ πὴ « τ Δ ΤΩΝ 
ἐπὶ πλέον καὶ μᾶλλον ἢ ἐπ᾽ ἔλαττον καὶ ἧττον αὐτὸ 

τοῦτο εἶναι, ψυχήν; “οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. φέρε δή, 
ἔφη, ἱπρὸς Ζ᾿ιός᾽ λέγεται ψυχὴ ἡ μὲν νοῦν τε ἔχειν καὶ 
3 Ἁ 53 3 ε Ἁ .᾽ ἴς; Ἁ Γ᾿ 

ἀρετὴν καὶ εἶναι ἀγαϑή, ἡ δὲ ἄνοιάν τε καὶ μοχϑηρίαν 
καὶ εἶναι κακή; καὶ ταῦτα ἀληϑῶς | λέγεται; ᾿ἀληϑῶς α 
μέντοι" τῶν οὖν ϑεμένων ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι τί 
τις φήσει ταῦτα ὄντα εἶναι ἐν ταῖς ψυχαῖς, τήν τε 
ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν; πότερον ἁρμονίαν αὖ τινὰ 
᾿᾿ Ἁ “ Ψ Ἁ ᾿ 3 6 ’ ᾿ 

ἄλλην καὶ ἀναρμοστίαν; καὶ τὴν μὲν ἡρμόσϑαι, τὴν 
3 4 Δ Σ δι “ὦ Ε , ,» "“ Ὁ 
ἄγαϑην, καὶ ἔχειν ἐν αὑτῇ ἁρμονίᾳ οὔσῃ ἄλλην ἁρ- 

μονίαν, τὴν δὲ ἀνάρμοστον αὐτήν τε εἶναι καὶ οὐκ 
, ς , , , ’, ἔχειν ἐν αὑτῇ ἄλλην; “οὐκ ἔχω ἔγωγ᾽, ἔφη ὃ Σιμμίας, 
εἰπεῖν. δῆλον δ᾽ ὅτι τοιαῦτ᾽ ἄττ᾽ ἂν λέγοι ὁ ἐκεῖνο 
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Ὦ ὑποϑέμενος. “ἀλλὰ προωμολόγηται,᾽ ἔφη, | μηδὲν 
μᾶλλον μηδ᾽ ἧττον ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς εἶναι" 
τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ὁμολόγημα, μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἐπὶ 
πλέον μηδ᾽ ἧττον μηδ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττον ἑτέραν ἑτέρας 

ἁρμονίαν [ἁρμονίας] εἶναι. ἦ γάρ; 'πάνυ γε. “τὴν 
δέ γε μηδὲν μᾶλλον μηδὲ ἧττον ἁρμονίαν οὖσαν μήτε 
μᾶλλον μήτε ἧττον ἡρμόσϑαι' ἔστιν οὕτως; "ἔστιν. 
ἡ δὲ μήτε μᾶλλον μήτε ἧττον ἡρμοσμένη ἔστιν ὅτι 
πλέον ἢ ἔλαττον ἁρμονίας μετέχει, ἢ τὸ ἴσον; τὸ 
ἴσον. “οὐκοῦν ψυχὴ ἐπειδὴ οὐδὲν μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον 

Ε ἄλλη ἄλλης αὐτὸ τοῦτο | ψυχή ἐστιν, οὐδὲ δὴ μᾶλλον 
οὐδὲ ἧττον ἥρμοσται “οὕτω. ἱτοῦτο δέ γε πεπονϑυῖα 
οὐδὲν πλέον ὀνορμοδείας οὐδὲ ἁρμονίας μετέχοι ἄν; 
οὐ γὰρ οὖν. τοῦτο δ᾽ αὖ πεπονθυῖα ἄρ᾽ ἄν τι 

πλέον κακίας ἢ ἀρετῆς μετέχοι ἑτέρα ἑτέρας, εἴπερ ἡ 
μὲν κακία ἀναρμοστία, ᾧ δὲ ἀρετὴ ἁρμονίο, εἴην 
“οὐδὲν πλέον" μᾶλλον δέ γέ που, ὦ Σιμμία, κατὰ 

ϑάτὸν ὀρϑὸν | λόγον καμίας οὐδεμία ψυχὴ μεϑέξει, εἴπερ 
ἁρμονία ἐστίν. ἁρμονία γὰρ δήπου παντελῶς αὐτὸ 
τοῦτο οὖσα ἁρμονία ἀναρμοστίας οὔποτ᾽ ἂν μετάσχοι. 
οὐ μέντοι “οὐδέ γε δήπου ψυχή, οὖσα παντελῶς 
ψυχή, κακίας. πῶς γὰρ ἔκ γε τῶν προειρημένων" 
ἐἐκ τούτον ἄρα τοῦ λόγου ἡμῖν πᾶσαι ψυχαὶ πάντων 
ξῴων ὁμοίως ἀγαϑαὶ ἔσονται, εἴπερ ὁμοίως ψυχαὺ 
πεφύκασιν αὐτὸ τοῦτο ψυχαὶ εἶναι. “ἔμοιγε δοκεῖ," 
ἔφη, ὦ Σώκρατες" “ἦ καὶ καλῶς δοκεῖ, ἦ δ᾽ ὅς, 

Β οὕτω λέγεσθαι, καὶ πάσχειν ἂν [ ταῦτα ὃ λόγος, εἰ 
ὀρϑὴ ἡ ὑπόϑεσις ἦν, τὸ ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι» “οὐδ᾽ 
ὁπωστιοῦν,᾽ ἔφη. 

ΧΙΠ]Ι. “Τί δέ; ἦ δ᾽ ὅς" τῶν ἐν ἀνθρώπῳ 



Ἂ 
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πάντων ἔσϑ᾽ ὅτι ἄλλο λέγεις ἄρχειν ἢ ψυχὴν ἄλλως 
τε καὶ φρόνιμον; “οὐκ ἔγωγε. 'πότερον συγχωροῦσαν 
τοῖς χατὰ τὸ σῶμα πάϑεσιν ἢ καὶ ἐναντιουμένην; 
λέγω δὲ τὸ τοιόνδε. οἷον καύματος ἐνόντος καὶ δέψους 

ἐπὶ τοὐναντίον ἕλκειν, τὸ μὴ πίνειν, καὶ πείνης ἐνού- 
Ἀν δ , Ἁ 3 ’, Ἁ ώ ’ ς -»"Ἢ 

σῆς ἐπὶ τὸ μὴ ἐσϑίειν. καὶ ἀλλὰ μυρία που ὁρῶμεν 
« -»"ὝὍ 

ἐναντιουμένην τὴν ψυχὴν | τοῖς κατὰ τὸ σῶμα" ἢ οὔ; σ 
ἱπάνυ μὲν οὖν. “οὐκοῦν αὖ ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς 
πρόσϑεν μήποτ᾽ ἂν αὐτήν, ἁρμονίαν γε οὖσαν, ἔναν- 

τ ’ »-»-Ὁ τία ἄδειν οἷς ἐπιτείνοιτο καὶ χαλῶτο καὶ πάλλοιτο 
ἣν ὧν ς »" ΄ ΄ 9 ἊἜ 3 Ω ᾿ 

καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πάϑος πάσχοι ἐκεῖνα, ἐξ ὧν τυγχάνει 
5 2 9 6 " ΠῚ 3 4... ἢ ς ΄ . 

οὖσα. ἀλλ᾽ ἕπεσϑαι ἐχείνοις καὶ οὔποτ᾽ ἂν ἡγεμονεύειν; 
ὡμολογήσαμεν, ἔφη" 'πῶς γὰρ οὔ; “τί οὖν; νῦν οὐ 
πᾶν τοὐναντίον ἡμῖν φαίνεται ἐργαζομένη, ἡγεμο- 
νεύουσά τε ἐκείνων πάντων, ἐξ ὧν φησί τις αὐτὴν 

εἶναι, καὶ ἐναντιουμένη ὀλίγου πάντα | διὰ παντὸς Ὁ 
τοῦ βίου καὶ δεσπόξουσα πάντας τρόπους, τὰ μὲν 

’ , Α 2 3 [4 2 χαλεπώτερον κολάζουσα καὶ μετ᾽ ἀλγηδόνων, τά τε 
κατὰ τὴν γυμναστικὴν καὶ τὴν ἰατρικήν, τὰ δὲ πραότε- 

Ἁ Ἁ Ἁ 3 -“ῃ . Α μιν: »" ρον, καὶ τὰ μὲν ἀπειλοῦδα, τὰ δὲ νουϑετοῦσα, ταῖς 
ἐπιϑυμίαις καὶ ὀργαῖς καὶ φόβοις ὡς ἄλλη οὖσα ἄλλῳ μίαις ργαῖς καὶ φόβοις ὡς ἄλλη λο 

΄ «, δ τ 3... ἢ 
πράγματι διαλεγομένη; οἷἱὸν που καὶ Ὅμηρος ἕν Ὀδυσ- 

τ 
σείᾳ πεποίηκεν, οὗ λέγει τὸν Ὀδυσσέα" 

στῆϑος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύϑω" 
τέτλαϑι δή, κραδίη" καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ [ ἔτλης. ΒΕ 

5 , “ “ 

ἄρ᾽ οἴει αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι διανοούμενον ὡς ἃρ- 
΄ 5... δἍ . Ν δ, " ἔχειν - - μονίας αὐτῆς οὔσης καὶ οἵας ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν τοῦ 

σώματος παϑῶν, ἀλλ᾽ οὐχ οἵας ἄγειν τε ταῦτα καὶ 
δεσπόζειν, καὶ οὔσης αὐτῆς πολὺ ϑειοτέρου τινὸς 

Ιὰ Ἵ 3 ἰν ’ φι συστὰν , 5 ’ 

πράγματος ἡ καϑ' αἀρμονίαν: “νὴ Ζία, ὦ Σώκρατες, 
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ἔμοιγε δοκεῖ “οὐκ ἄρα, ὦ ἄριστε, ἡμῖν οὐδαμῇ κα- 
λῶς ἔχει ψυχὴν ἁρμονίαν τινὰ φάναι εἶναι" οὔτε γὰρ 

96 ἄν, ὡς ἔοικεν, ] Ὁμήρῳ ϑείῳ ποιητῇ ὁμολογοῖμεν οὔτε 
αὐτοὶ ἡμῖν αὐτοῖς. ἔχειν οὕτως ἔφη. 

ΧΙΙΥ. “Εἶεν δή, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, 'τὰ μὲν 
ἁ“Ὡρμονίας ἡμῖν τῆς Θηβαϊκῆς ἵλεά πως, ὡς ἔοικε, 
μετρίως γέγονεν τί δὲ δὴ τὰ Κάδμου, ἔφη, "ὦ Κέ- 
βης, πῶς ἵλασόμεϑα καὶ τίνι λόγῳ; σύ μοι δοκεῖς," 

ἔφη ὁ Κέβης, “ἐξευρήσειν᾽ τουτονὶ γοῦν τὸν λόγον 
τὸν πρὸς τὴν ἁρμονίαν ϑαυμαστῶς μοι εἶπες ὡς παρὰ 
δόξαν. Σιμμίου γὰρ λέγοντος, ὅτι ἠπόρει, πάνυ ἐθαύ- 

Βμαξον, εἶ τι ἕξει τις χρήσασϑαι τῷ λόγῳ αὐτοῦ" 
πάνυ μὲν οὖν μοι ἀτόπως ἔδοξεν εὐθὺς τὴν πρώτην 
ἔφοδον οὐ δέξασϑαι τοῦ σοῦ λόγου. ταὐτὰ δὴ οὐκ 
ἂν ϑαυμάσαιμι καὶ τὸν τοῦ Κάδμου λόγον εἰ πάϑοι.᾽ 
ὦ ᾽γαϑέ, ἔφη ὃ Σωκράτης, 'μὴ μέγα λέγε, μή τις 
ἡμῶν βασκανία περιτρέψῃ τὸν λόγον τὸν μέλλοντα 
λέγεσϑαι. ἀλλὰ δὴ ταῦτα μὲν τῷ ϑεῶ μελήσει, ἡμεῖς 
δὲ Ὁμηρικῶς ἐγγὺς ἰόντες πειρώμεϑα, εἰ ἄρα τι λέγεις. 
ἔστι δὲ δὴ τὸ κεφάλαιον ὧν ξητεῖς" ἀξιοῖς ἐπιδειχϑῆ- 

σναι ἡμῶν τὴν ψυχὴν ἀνώλεϑρόν τε καὶ [| ἀϑάνατον 
οὖσαν, εἰ φιλόσοφος ἀνὴρ μέλλων ἀποθανεῖσθαι, ϑαρ- 
ρῶν τε καὶ ἡγούμενος ἀποθανὼν ἐκεῖ εὖ πράξειν 
διαφερόντως ἢ εἰ ἐν ἄλλῳ βίέῳ βιοὺς ἐτελεύτα, μὴ 
ἀνόητόν τε καὶ ἠλίϑιον ϑάρρος ϑαρρήσει. τὸ δὲ ἀπο- 
φαίνειν, ὅτι ἰσχυρόν τί ἐστιν ἡ ψυχὴ καὶ ϑεοειδὲς: 
καὶ ἦν ἔτι πρότερον, πρὶν ἡμᾶς ἀνθρώπους γενέσϑαι, 
οὐδὲν κωλύειν φὴς πάντα ταῦτα μηνύειν ἀϑανασίαν 

μὲν μή, ὅτι δὲ πολυχρόνιόν τέ ἐστιν ψυχὴ καὶ ἦν 
που πρότερον ἀμήχανον ὅσον χρόνον καὶ ἤδει τε καὶ. 
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ἔπραττεν πολλὰ ἄττα ἀλλὰ γὰρ οὐδέν τι μᾶλλον ἦν 
ἀϑάνατον, ! ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἰς ἀνθρώπου σῶμα Ὁ 
ἐλθεῖν ἀρχὴ ἦν αὐτῇ ὀλέϑρου, ὥσπερ νόσος" καὶ 
ταλαιπωρουμένη τε δὴ τοῦτον τὸν βίον ξῴη καὶ τε- 
λευτῶσάώ γε ἐν τῷ καλουμένῳ ϑανάτῳ ἀπολλύοιτο. 
διαφέρειν δὲ δὴ φὴς οὐδέν, εἴτε ἅπαξ εἰς σῶμα ἔρχε- 
ται εἴτε πολλάκις, πρός γε τὸ ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖ- 
σϑαι᾿ προσήκειν γὰρ φοβεῖσϑαι, εἰ μὴ ἀνόητος εἴη, 
τῷ μὴ εἰδότι μηδὲ ἔχοντι λόγον διδόναι ὡς ἀϑάνα- - ἡ) μη χ ᾿ 5 

, ᾽ ἀν Ε5.. 9) 2 , 5 τῷ ’ τὰ 
τὸν ἐστι. τοιαῦτ᾽ ἅττα ἐστίν, οἶμαι, ὦ | Κέβης. ἃ 
λέγεις" καὶ ἐξεπίτηδες πολλάκις ἀναλαμβάνω, ἵνα μή 

’ ἰν - , ’ ῇ -“» Ἵ 3 ’ 

τι διαφύγῃ ἡμᾶς, εἴ τὲ τι βούλει, προσϑῇς ἡ ἀφέ- 
9 ὌΝ ’ -. (8.5 3 2 «(λ 2) 2 “« 7 ΓῚ 

λῃς. καὶ ὁ Κέβης" “ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι, 
“ [ "»»Ἤ ᾽ «- "» “-ἷ“΄7 , - ᾽ Ἁ 

ἔφη, “οὔτε ἀφελεῖν οὔτε προσϑεῖναν δέομαι" ἔστι δὲ 

ταῦτα, ἃ λέγω. 
ΧΙ. Ὁ οὖν Σωκράτης συχνὸν χρόνον ἐπισχὼν 

καὶ πρὸς ἑαυτόν τι σκεψάμενος" “οὐ φαῦλον πρᾶγμα, 
Π) ς 5 ἢ ᾧ ιφ ΚΣ ἣ » Α ᾿ 
ἔφη, ὡ Κέβης, ξητεῖς᾽ ολῶς γὰρ δεῖ περὶ γενέσεως 

καὶ φϑορᾶς τὴν αἰτίαν διαπραγματεύσασϑαι. [ ἐγὼ οὖν 
σοι δίειμι περὶ αὐτῶν, ἐὰν βούλῃ, τά γε ἐμὰ πάϑη; 

ἣ » ’ ’ ΄ὕ - “4ι ,ὔ 

ἔπειτα ἄν τί σοι χρήσιμον φαίνηται ὧν ἂν λέγω, 
Ἁ ε ΄ 2 Ἁ 

πρὸς τὴν πειϑὼ περὶ ὧν λέγεις χρήσει. “ἀλλὰ μήν, 
2 ς ’ ς ΄ ’ 9 5.5 , ς ᾽ - 

ἔφη ὁ Κέβης, βούλομαί γε. “ἄκουε τοίνυν ὡς ἐροῦν- 
τος. ἐγὼ γάρ, ἔφη, ᾿ὡ Κέβης, νέος ὧν ϑαυμαστῶς 
ὡς ἐπεθύμησα ταύτης τῆς σοφίας, ἣν δὴ καλοῦσι 
περὶ φύσεως ἱστορίαν. ὑπερήφανος γάρ μοι ἐδόκει 
εἶναι, εἰδέναι τὰς αἰτίας ἑκάστου, διὰ τί γίγνεται 
ἕκαστον καὶ διὰ τί ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἔστι" καὶ 

κ Ἂ Ἁ Ἵἤ [4 ’ -»“Ἢ5-Σ -" 

πολλάκις ἐμαυτὸν ἄνω κάτω | μετεβαλλον σκοπῶν πρῶ- 
. ἤ Πι δον ἡ ) ᾿ Ν Ἁ Ἁ Ν 

τον τὰ τοιάδε, ἀρ ἐπειδὰν τὸ ϑερμοὸν καὶ τὸ ψυχρὸν 

Ε 

96 

Β 
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σηπεδόνα τινὰ λάβῃ, ὥς τινὲς ἔλεγον, τότε δὴ τὰ 
ξῷα συντρέφεται" καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρο- 

νοῦμεν, ἢ ὁ ἀὴρ ἢ τὸ πῦρ, ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὁ 
δ᾽ ἐγκέφαλός ἐστιν ὃ τὰς αἰσϑήσεις παρέχων τοῦ 
ἀκούειν καὶ ὁρᾶν καὶ ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων δὲ γέ- 

μ᾿ Ἁ , 3 ἃ , Νὴ , γνοιτο μνήμη καὶ δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης λα- 

βούσης τὸ ἠρεμεῖν κατὰ ταῦτα γίγνεσϑαι ἐπιστήμην" 
3 »" 

καὶ αὖ τούτων τὰς φϑορὰς σκοπῶν, καὶ τὰ περὶ τὸν 
6] οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν πάϑη, τελευτῶν οὕτως ἐμαυτῷ 

2 Ἁ 4 ἢ ’ 2 3 5 ς 5 φ«Χ 

ἔδοξα πρὸς ταύτην τὴν σκέψιν ἀφυὴς εἶναι, ὡς οὐδὲν 

χρῆμα. τεχμήριον δέ σοι ἐρῶ ἵκανόν" ἐγὼ γὰρ ἃ καὶ 
πρότερον σαφῶς ἠπιστάμην, ὥς γε ἐμαυτῷ καὶ τοῖς 
" 3 ’ ἤ ς Ἁ ’ - ’ δ’ 

ἄλλοις ἐδόκουν, τότε ὑπὸ ταύτης τῆς σκέψεως οὕτω 
σφόδρα ἐτυφλώϑην, ὥστε ἀπέμαϑον καὶ ἃ πρὸ τοῦ 
ὥμην εἰδέναι, περὶ ἄλλων τε πολλῶν καὶ διὰ τί ἂν- 

5. ἢ » . , ᾿ -» . 
ϑοωπος αὐξάνεται. τοῦτο γὰρ μην πρὸ τοῦ παντὶ 
δῆλον εἶναι, τε διὰ τὸ ἐσϑίδιν καὶ πίνειν" ἐπειδὰν 

Ὀ|] γὰρ ἐκ τῶν σιτίων ταῖς μὲν σαρξὺ σάρκες προσγέ- 
νῶνται, τοῖς δὲ ὀστέοις ὀστᾶ, καὶ οὕτω κατὰ τὸν 

3 Ἁ ’ Ἁ “ »} Ἁ 9 - ΠῚ Γ [ω ’ 

αὑτὸν λόγον καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ αὑτῶν οἰκεῖα ξκαστοις 

προσγένηται, τότε δὴ τὸν ὀλίγον ὄγκον ὄντα ὕστερον 
πολὺν γεγονέναι, καὶ οὕτω γίγνεσϑαν τὸν σμικρὸν 
ἄνϑρωπον μέγαν" οὕτως τότε ὥμην" οὐ δοκῶ δοι 
μετρίως; “ἔμοιγε, ἔφη ὁ Κέβης. ᾿σκέψαι δὴ καὶ τάδε 
ἔτι. ὥμην γὰρ ἱκανῶς μοι δοκεῖν, ὁπότε τις φαίνοιτο 
ἄνθρωπος παραστὰς μέγας σμικρῷ μείξων εἶναν αὐτῇ 

Ετῇ κεφαλῇ, καὶ ἵππος ἵππου" καὶ | ἔτι γε τούτων ἐναρ- 
’ Ἁ ’ 3 ΄ - 3 3 ’ ἶ 

γέστερα, τὰ δέκα μοι ἐδόκει τῶν ὀκτὼ πλέονα εἶναι 

διὰ τὸ δύο αὐτοῖς προσϑεῖναι, καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ 
πηχυαίου μεῖξον εἶναι διὰ τὸ ἡμίσει αὐτοῦ ὑπερέχειν.ἢ 
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“νῦν δὲ δή, ἔφη ὁ Κέβης, τί σοι δοκεῖ περὶ αὐτῶν; 
ἱπόρρω που, ἔφη, “νὴ Δία ἐμὲ εἶναι τοῦ οἴεσϑαι περὶ 
τούτων του τὴν αἰτίαν εἰδέναι, ὅς γε οὐκ ἀποδέχομαι 
2 - 2ο«χ ε ᾽ Ἁ δι᾽» » “ον Ἐς. μ Χ 
ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὡς, ἐπειδὰν ἑνί τις προσϑῃ ἕν, ἢ τὸ 
[ τ δ 9. ὃ ΄ ’ 4, ᾿ π δ 9 " 
ἕν, ᾧ προσετέϑη. δύο γέγονεν, ἢ τὸ προστεϑὲν καὶ 
τ ; Ἁ Ἁ Τς »ὝΡ δὲ, “ὁ τ ἋΣ 

ᾧ προσετέϑη | διὰ τὴν πρόσϑεσιν τοῦ ἑτέρου τῷ ἑτέρῳ 91 
’ ’ [ Ὡ“’ Ἁ Ὁ ’ 9 -"Ὕ 

δύο ἐγένετο" ϑαυμάξω γάρ, εἰ, οτε μὲν ἑκάτερον αὐτῶν 
2 ῇ Ἂς ὁ ἀξ ,ὕ ΟΕΣ 5 ᾿ 3 Ἵ“ 

χωρὶς ἀλλήλων ἡν, ἕν ἄρα ἕκατερον ἣν καὶ οὐκ ἤστην 

τότε δύο, ἐπεὶ δ᾽ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὕτη ἄρα 
, ᾽ "-» 2 , ’ ’ ς Ἷ, »-»"ὝἪ 

αἰτία αὐτοῖς ἐγένετο δύο γενέσϑαι, ἡ ξύνοδος τοῦ 

πλησίον ἀλλήλων τεϑῆναι. οὐδέ γε ὡς, ἐάν τις ἕν 
διασχίσῃ, δύναμαι ἔτι πείϑεσϑαι, ὡς αὕτη αὐ αἰτία 

΄, “- , Ἁ 
γέγονεν, ἡ σχίσις, τοῦ δύο γεγονέναν᾽ ἐναντία γὰρ 

μ ΄ -" ’ 
γίγνεται ἢ τότε αἰτία τοῦ δύο γίγνεσθαι" 1 τότε μὲν Β 
γὰρ ὅτι συνήγετο πλησίον ἀλλήλων καὶ προσετίϑετο 
ἕτερον ἑτέρῳ, νῦν δ᾽ ὅτι ἀπάγεται καὶ χωρέξεται ἕτε- 

3 ᾽ "5 1. ᾽ ’ 3 χὰ Ἂ ’ὕ ς 

ρον ἀφ᾽ ἑἕτέρου. οὐδὲ γε. δὲ οτι ἕν γίγνεται, ὡς 

ἐπίσταμαι, ἔτι πείϑω ἐμαυτόν, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἕνὶ 
λ ͵ ὃ 3 ὅτ ’, Ὁ ᾽ {λλ 4. σ᾽ ᾿ - 

ὄγῳ, δι’ ὅτι γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, κατὰ τοῦ- 
Ἁ ΄ - ’ 9 [4 ΡΣ Ψ 

τον τὸν τρόπον τῆς μεϑοδου, ἀλλὰ τιν᾽ ἄλλον τρόπον 

αὐτὸς εἰκῇ φύρω, τοῦτον δὲ οὐδαμῇ προσίεμαι. 
ΧΙ. ᾿4λλ᾽ ἀκούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός, 

ὡς ἔφη, “᾿Δἀναξαγόρου ἀναγιγνώσκοντος, καὶ λέγοντος, 
ὡς ἄρα νοῦς ἐστιν ὁ διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, Ο 

4 Ἁ “ ΓΡΊΕΨ, δ’ Ἁ ’ , ταύτῃ δὴ τῇ αἰτίᾳ ἥσϑην τε καὶ ἔδοξέ μοι τρόπον 
τινὰ εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων αἴτιον, καὶ 
, Ἵ »" “᾿ -" -"-ὋὉ 

ἡγησάμην, εἰ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν κοσμοῦντα 
πάντα κοσμεῖν καὶ ἕκαστον τιϑέναι ταύτῃ, ὅπῃ ἂν 

, Ι) 7 5 ἤ ᾿ “Ὁ ς Ξ 
βέλτιστα ἔχῃ" εἰ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν 
περὶ ἑκάστου, ὅπῃ γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, τοῦτο 
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δεῖν περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπῃ βέλτιστον αὐτῷ ἐστιν ἢ 
“ ΄ 

3 ἌΨ ς » , 4ι “Ὁ - ᾿ ν᾿ Ἂ 
εἶναν ἡ ἄλλο ὁτιοῦν παδχειν ἡ ποιεῖν" ἐκ δὲ δὴ τοῦ 

Ὀ[λόγου τούτου οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν ἀν- 
ϑρώπῳ καὶ περὶ αὑτοῦ καὶ περὶ ἄλλων, ἀλλ᾽ ἢ τὸ 
Ὰ Ν ’ 3 » Χ 3 } ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον. ἀναγκαῖον δὲ εἶναι τὸν 
αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι" τὴν αὐτὴν γὰρ 

εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὴ λογιξόμενος 
ἄσμενος εὑρηκέναι ὥμην διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ μ“ ὶ θη (0 ἍΝ ἢ9 ᾿ 5 πὲρ 

»" Α » » , 

τῶν ὄντων κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ, τὸν ᾿Δναξαγόραν, καί 

μοῦ φράσειν πρῶτον μέν, πότερον ἡ γῆ πλατεῖα 
Ἑ ἐστιν ἢ στρογγύλη ς ἐπειδὴ δὲ φράσειεν, ἐπεκδιηγή- 
σεσϑαι τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀνάγκην, λέγοντα τὸ ἄμει- 
νον καὶ ὅτι αὐτὴν ἄμεινον ἦν τοιαύτην εἶναι" καὶ εἰ 
ἐν μέσῳ φαίη εἶναι αὐτήν, ἐπεκδιηγήσεσϑαι, ὡς ἄμει- 
νον ἣν αὐτὴν ἐν μέσῳ εἶναι" καὶ εἴ μοι ταῦτα ἀπο- 
φαίνοιτο, παρεσκευάσμην ὡς οὐκέτι ποϑεσόμενος αἰτίας 
ἄλλο εἶδος. καὶ δὴ καὶ περὶ ἡλίου οὕτω παρεσκευ- 

98 ἄσμην, ] ὡσαύτως πευσόμενος, καὶ σελήνης καὶ τῶν 
" ,᾿ ἤ ’ Ἁ 

ἄλλων ἄστρων, τάχους τὲ πέρι πρὸς ἄλληλα καὶ τρο- 
πῶν καὶ τῶν ἄλλων παϑημάτων, πῇ ποτε ταῦτ᾽ ἄμει- 
νόν ἐστιν ἕκαστον καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν, ἃ πάσχει. 
οὐ γὰρ ἄν ποτε αὐτὸν ὥμην, φάσκοντά γε ὑπὸ νοῦ 

ΑΝ -»"Ὗ » Α με “« , ΡῚ 

αὐτὰ κεκοσμῆσϑαι, ἄλλην τινὰ αὑτοῖς αἰτίαν ἐπενεγ- 
« δ᾽ ’ . ἘΠΕῚ Ο “ 3 Ἢ ΄’ 

κεῖν ἢ οτι βέλτιστον αὐτὰ οὐτῶς ἔχειν ἐστίν, ὠδπερ 
" εὲ δι ἢ 5 5. τὰ μὴ ΄, ᾿ ,2. » Α 

Β ἔχει" ἑκάστῳ οὖν αὑτὸν ἀποδιδοντὰ τὴν αἰτίαν καὶ 

κοινῇ πᾶσι τὸ ἑκάστῳ βέλτιστον ὥμην καὶ τὸ κοινὸν 
," ἮΖ ΄ 9 ΄ 3 4᾿ 3 ΄ 

πᾶσιν ἐπεκδιηγήσεσϑαι ἀγαϑόν" καὶ οὐκ ἂν ἀπεδόμην 
πολλοῦ τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ πάνυ σπουδῇ λαβὼν τὰς 

, ς ’ “»ὔ 3, χα 2 ΄ὕ ἊὉ - ἶν 
βίβλους ὡς ταχιόστα οἷὸς τ΄ ἡ ἀνεγίγνωδσκον, ὃν ὡς 

τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ χεῖρον. 
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ΧΙΥ͂ΙΙ. ᾿“πὸ δὴ ϑαυμαστῆς ἐλπίδος, ὦ ἑταῖρε, 
δ ’ ᾿ Δ . 2 ͵ 
ὠχόμην φερόμενος, ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀναγιγνώ- 

ς τὌο» - Ἁ -»Ὕ 2 «Χ “ 3 ’ 

σκῶν ὁρῶ ἄνδρα τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον οὐδὲ 
τινας αἰτίας ἐπαιτιώμενον εἰς τὸ | διακοσμεῖν ταῦ 

΄ φᾷ Ν δεν ὦ » “ 3 ΄ πράγματα, ἀέρας δὲ καὶ αἰϑέρας καὶ ὑδατα αἰτιώ- 

μενον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἄτοπα. καί μοι ἔδοξεν 
ὁμοιότατον πεπονϑέναι, ὥσπερ ἂν εἴ τις λέγων, ὅτι 
Σωκράτης πάντα, ὅσα πράττει, νῷ πράττει, κἄπειτα 
ἐπιχειρήσας λέγειν τὰς αἰτίας ἑκάστων ὧν πράττω, 
λέγοι πρῶτον μέν, ὅτι διὰ ταῦτα νῦν ἐνθάδε κάϑη- 
μαι, ὅτι σύγκειταί μου τὸ σῶμα ἐξ ὀστέων καὶ νεύ- 
ρῶν, καὶ τὰ μὲν ὀστᾶ ἐστιν στερεὰ καὶ διαφυὰς ἔχει 
χωρὶς ἀπ’ ἀλλήλων, τὰ δὲ νεῦρα οἷα ἐπιτείνεσϑαι 

πο δ ’ τ 5 - . - 
Ι καὶ ἀνίεσϑαι, περιαμπέχοντα τὰ ὀστὰ μετὰ τῶν σαρ- Ὁ 
κῶν καὶ δέρματος, ὃ συνέχει αὐτά" αἰωρουμένων οὖν 
τῶν ὀστέων ἐν ταῖς αὑτῶν ξυμβολαῖς χαλῶντα καὶ 
συντείνοντα τὰ νεῦρα κάμπτεσϑαί που ποιεῖ οἷόν 
τ᾽ εἶναι ἐμὲ νῦν τὰ μέλη, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν 
συγκαμφϑεὶς ἐνθάδε κάϑημαι" καὶ αὖ περὶ τοῦ δια- 
λέγεσϑαι ὑμῖν ἕτέρας τοιαύτας αἰτίας λέγοι, φωνάς 
τε χαὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰς καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα αἰτι- 

3 ΄ Χ μὲ 2 - ἊΣ “Ὁ , μέ 
ὥμενος, ἀμελήσας τὰς ὡς ] ἀληϑῶς αἰτίας λέγειν, ὅτι, Ἐ 

ἐπειδὴ ᾿4ϑηναίοις ἔδοξε βέλτιον εἶναι ἐμοῦ καταψη- 
, - κὴ 

φίσασϑαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέλτιον αὖ δέδοκται 
ἐνθάδε καϑῆσϑαι, καὶ δικαιότερον παραμένοντα ὑπέχειν 

Ἁ , τι Ἃ , ᾿ς ᾿ Ἁ Ἁ ͵ 6 

τὴν δίκην, ἣν ἂν κελεύσωσιν᾽ ἐπεὶ νὴ τὸν κύνα, ὡς 
Ξ -» -" - 

ἐγώμαι, πάλαι ἂν } ταῦτα τὰ νεῦρά τε καὶ τὰ ὀστᾶ 99 
κ᾿ Ἁ , κ.] Ἁ 53 ς Ἁ ’, , 

ἢ περὶ Μέγαρα ἡ Βοιωτοὺς ἦν, ὑπὸ δόξης φερόμενα 

τοῦ βελτίστου, εἰ μὴ δικαιότερον ὥμην καὶ κάλλ ᾽ μη 9 (9 (ἢ ' ον 
Ἁ “- ΄ Α ᾽ ΄ δ ’ 

εἶναι πρὸ τοῦ φεύγειν τε καὶ ἀποδιδράσκειν ὑπέχειν 
ῬιΑτΟΙ 10 
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τὰ , Ἂ “ ,γ Ἢ ͵ ἢ : ᾿ " 
τῇ πόλει δίκην, ἡντιν ἂν τάττῃ. ἀλλ᾽ αἴτια μὲν τὰ 

Ἂ »" ΄ ,᾿ 3 ’ ΄, Ψ᾿ 
τοιαῦτα καλεῖν λίαν ἁτοπον᾽ εἰ δὲ τις λέγοι, ὅτι ἄνευ 

τοῦ τὰ τοιαῦτα ἔχειν καὶ ὀστᾶ καὶ νεῦρα καὶ ὅσα 
ἄλλα ἔχω, οὐκ ἂν οἷός τ᾽ ἦν ποιεῖν τὰ δόξαντά μοι; 
, »Ἥ ὅ Ἁ - , Ἁ -» - τι - 

ἀληϑὴ ἂν λέγοι" ὡς μέντοι διὰ ταῦτα ποιῶ ἃ ποιῶ 

Βκαὶ ταῦτα νῷ πράττω, ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ ] βελτίστου 
αἱρέσει, πολλὴ καὶ μακρὰ ῥαϑυμία ἂν εἴη τοῦ λόγου. 
τὸ γὰρ μὴ διελέσϑαι οἷόν τ᾽ εἶναι, ὅτι ἄλλο μέν τί 
γ ᾿ , ὅμὰν, 32.» “ Ἁ 3 “-“ ᾿ ξ Α 

ἔστι τὸ αἴτιον τῷ ὄντι, ἄλλο δὲ ἐκεῖνο, ἄνευ οὗ τὸ 

αἴτιον οὐκ ἄν ποτ᾽ εἴη αἴτιον. ὃ δή μοι φαίνονται 
ψηλαφῶντες οἵ πολλοὶ ὥσπερ ἐν σκότει, ἀλλοτρίῳ ὀνό- 
ματι προσχρώμενοι, ὡς αἴτιον αὐτὸ προσαγορεύειν. 
διὸ δὴ καὶ ὃ μέν τις δίνην περιτιϑεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ μένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν, ὃ δὲ ὥσπερ καρ- 
δόπῳ πλατείᾳ βάϑρον τὸν ἀέρα ὑπερείδει" τὴν δὲ τοῦ 

ς Φ.1Ὶ ᾽ὔ, 3 Ἁ -" , [χν2 

σῶς οἷον τὲ | βελτιόστα αὑτὰ τεϑηναι δυναμιν οὐτῶω 

νῦν κεῖσθαι, ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔτε τινὰ οἴονται 
δαιμονίαν ἰσχὺν ἔχειν, ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου Γάτλαντα 
ἄν ποτε ἰσχυρότερον καὶ ἀϑανατώτερον καὶ μᾶλλον 
ἅπαντα συνέχοντα ἐξευρεῖν, καὶ ὡς ἀληϑῶς τὸ ἀγαϑὸν 
καὶ δέον ξυνδεῖν καὶ συνέχειν οὐδὲν οἴονται. ἐγὼ μὲν 
οὖν τῆς τοιαύτης αἰτίας, ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μαϑητὴς ὁτουοῦν 
ἥδιστ᾽ ἂν γενοίμην" ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐστερήϑην καὶ 

δὼ τ 9 Ἁ ς “ » ις Χο» -“ «“ 9 

οὔτ αὐτὸς ξευρεῖν οὔτε παρ΄ ἄλλου μαϑεῖν οἱὸς τε ἕγε- 

Ὁ νόμην, τὸν δεύτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ξήτησιν 
ἣ πεπραγμάτευμαι, βούλει σοι.᾽ ἔφη, ᾿ἐπίδειξιν ποιήσω- 

Ξ » 35 2 ς μαι, ὦ Κέβης; “ὑπερφυῶς μὲν οὐν,᾽ ἔφη, “ὡς βούλομαι. 
53 » 

ΧΙΥΠΙ. “Ἔδοξε τοίνυν μοι,᾽ ἡ δ᾽ ὅς, ἱμετὰ ταῦτα, 
ἐπειδὴ ἀπείρηκα τὰ ὄντα σκοπῶν, δεῖν εὐλαβηϑῆναι, 
μὴ πάϑοιμι, ὅπερ οἵ τὸν ἥλιον ἐκλείποντα ϑεωροῦν- 
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τὲς καὶ σκοπούμενοι" διαφϑείρονται γάρ που ἔνιοι τὰ 
ὄμματα, ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι ἤ τινι τοιούτῳ σκοπῶνται 
τὴν εἰχόνα ] αὐτοῦ. τοιοῦτόν τι καὶ ἐγὼ διενοήϑην, Εὶ 

καὶ ἔδεισα, μὴ παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωϑείην 
βλέπων πρὸς τὰ πράγματα τοῖς ὄμμασι καὶ ἕκάστῃ 

τῶν αἰσϑήσεων ἐπιχειρῶν ἅπτεσϑαι αὐτῶν. ἔδοξε δή 
μον χρῆναι εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις 

τὰ - » Α 3 ’ , Ἁ κ ὅ 

σκοπεῖν τῶν ὈὌὈντῶν τὴν ἀληϑειαν. ἴσως μὲν οὔν ᾧ 

εἰχάξω τρόπον τινὰ οὐκ ἔοικεν. οὐ γὰρ πάνυ συγχωρῶτο0 
τὸν ἐν τοῖς λόγοις σχοπούμενον τὰ ὄντα ἐν εἰχόσι 

- “ Ἃ Ἁ 3 - , Μ 2 3 Ξ ᾿ 

μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς ἔργοις ἀλλ οὖν δὴ 

ταύτῃ γε ὥρμησα, καὶ ὑποϑέμενος ἑκάστοτε λόγον, 
ὃν ἂν κρίνω ἐρρωμενέστατον εἶναι, ἃ μὲν ἄν μοι 
δοκῇ τούτῳ συμφωνεῖν, τίϑημι ὡς ἀληϑῆ ὄντα, καὶ 

’ὔ - ᾿, ς »-»" 

περὶ αἰτίας καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν ὄντων, 
ἃ δ᾽ ἂν μή, ὡς οὐκ ἀληϑῆ. βούλομαι δέ σοι σαφέ- 
στερον εἰπεῖν ἃ λέγω" οἶμαι γάρ σε νῦν οὐ μανϑά- 
νειν. οὐ μὰ τὸν Ζία,, ἔφη ὁ Κέβης, “οὐ σφόδρα. 

5 φ ΧΙΙΧ. “4λλ᾽,᾽ ἡ δ᾽ ὅς, "ὧδε ] λέγω, οὐδὲν και- Β 

νόν, ἀλλ᾽ ἅπερ ἀεὶ καὶ ἄλλοτε καὶ ἐν τῷ παρεληλυ- 
ϑότι λόγῳ οὐδὲν πέπαυμαι λέγων. ἔρχομαι γὰρ δὴ 
ἐπιχειρῶν σοι ἐπιδείξασθαι τῆς αἰτίας τὸ εἶδος ὃ 

πεπραγμάτευμαι, καὶ εἶμι πάλιν ἐπ᾽ ἐκεῖνα τὰ πολυ- 
͵ Α » 3 ὦ 3 , 6 ’ 5 , 

ϑρύλητα καὶ ἄρχομαι ἀπ᾽ ἐκείνων, ὑποϑέμενος εἶναί 
Ἃ τ κ ᾿ ς Ἁ Ἁ 9 Ἁ Ά ’ Ά 

τι καλὸν αὐτὸ καϑ' αὐτὸ καὶ ἀγαῦϑον καὶ μεγὰα καὶ 

τἄλλα πάντα᾽ ἃ εἴ μοι δίδως τε καὶ συγχωρεῖς εἶναι 
ταῦτα, ἐλπίζω σοι ἐκ τούτων τὴν αἰτίαν ἐπιδείξειν 
καὶ ἀνευρήσειν, ὡς ἀϑάνατον ἡ ψυχή. “ἀλλὰ μήν, 
ἔφη δ᾽ Κέβης, ᾿ὡς διδόντος σοι οὐκ ἂν φϑάνοις 

’ 5 ς ’ Ὑ 595 4) δτν δῳ »-" 3 , ’ περαίνων. σκόπει δή. ἔφη, τὰ ἑξῆς ἐκείνοις, ἐάν 
ΤῸ" 
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σοι ξυνδοκῇ ὥσπερ ἐμοί. φαίνεται γάρ μοι, εἴ τί 
ἐστιν ἄλλο καλὸν πλὴν αὐτὸ τὸ καλόν, οὐδὲ δι᾽ ἕν 
ΡΩ Α 5 4 δ ,’ 2 , - - 

ἄλλο καλὸν εἶναι ἢ διοτι μετέχει ἐκείνου τοῦ καλοῦ" 

καὶ πάντα δὴ οὕτως λέγω. τῇ τοιᾷδε αἰτίᾳ συγχω- 
- - Π , Ξ ᾽ ρεῖς; 'συγχωρῶ,᾽ ἔφη. “οὐ τοίνυν, ἡ δ᾽ ὅς, “ἔτι 

’ 35φ" 4 ᾿ Ψ» “.- Ἁ .) 

μανϑάανω οὐδὲ δύυναμαν τὰς ἄλλας αἰτίας τὰς σοφὰς 
΄ Υ͂ 4 ᾽ 9 Κ ’ ’ 7 [χὰ 

ταύτας γιγνώσκειν᾽ ἀλλ᾽ ἐάν τίς μοι λέγῃ, δι᾽ ὅτι 
Ὁ καλόν ἐστιν ὁτιοῦν, ἢ χρῶμα εὐανϑὲς | ἔχον ἢ σχῆμα 

“1 ς -“" - Α Α »Ἤ} ᾿, 

ἡ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν τοιουτῶν, τὰ μὲν ἄλλα χαίρειν 

ἐῶ, ταράττομαι γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι, τοῦτο δὲ 
ἁπλῶς καὶ ἀτέχνως καὶ ἴσως εὐήϑως ἔχω παρ᾽ ἐμαυτῷ, 
΄ 3 »͵ “ 3 Ἁ Ἁ .}} ς 3 ᾿ὕ - 

οτι οὐκ ἄλλο τι ποιεῖ αὕτο καλὸν ἢ ἢ ἐκείνου τοῦ 

καλοῦ εἴτε παρουσία εἴτε κοινωνία [εἴτε] ὅπῃ δὴ καὶ 
ὅπως προσγενομένη" οὐ γὰρ ἔτι τοῦτο διισχυρίξομαι, 
ἀλλ᾽ ὅτι τῷ καλῷ πάντα τὰ καλὰ γίγνεται καλά. 
τοῦτο γάρ μοι δοκεῖ ἀσφαλέστατον εἶναι καὶ ἐμαυτῷ 

΄ 
3 ἅ ᾿Ὶ ω Ἁ [4 3 ’ 8 “- 

ἁποκρίνασϑαι καὶ ἄλλῳ, καὶ τουτου ἐχόμενος ἡγοῦμαι 

Εούκ ἄν} ποτὲ πεσεῖν, ἀλλ᾽ ἀσφαλὲς εἶναι καὶ ἐμοὶ 
φὺ Ὁ » Ἵ 2 , νὴ - - . Α 

καὶ ὁτῳοῦν ἄλλῳ ἀποχρίνασϑαι, οτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ 

καλά" ἢ οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ; “δοκεῖ. καὶ μεγέϑει ἄρα 
τὰ μεγάλα μεγάλα καὶ τὰ μείξω μείξω, καὶ σμικρότητι 
τὰ ἐλάττω ἐλάττω; “ναί. “οὐδὲ σὺ ἄρ᾽ ἂν ἀποδέ- 
χοιο, εἴ τίς τινα φαίη ἕτερον ἑτέρου τῇ κεφαλῇ μείζω 
“" 4 Ἁ “- 3 - ῇ 2 ἣ 3 ν 

101εἶναι, καὶ τὸν ἐλάττω τῷ αὐτῷ τούτῳ ἐλάττω, ἰ ἀλλὰ 

διαμαρτύροιο ἄν, ὅτι σὺ μὲν οὐδὲν ἄλλο λέγεις ἢ 
[7 ᾿ ᾿ - , ςονὕν 2 ΝΣ ῈΡ 
ὁτι τὸ μεῖξον πᾶν ἕτερον ἑτέρου οὐδενὶ ἄλλῳ μεῖζον 
93 4. ’ Ἁ - “" Ἁ }Ὶ ’ 

ἐστιν ἢ μεγέϑει, καὶ διὰ τοῦτο μεῖζον, διὰ τὸ μέγε- 

ὃος, τὸ δὲ ἔλαττον οὐδενὶ ἄλλῳ ἔλαττον ἢ σμικρό- 
τητι, καὶ διὰ τοῦτο ἔλαττον, διὰ τὴν σμικρότητα, 
φοβούμενος, οἶμαι, μή τίς σοι ἐναντίος λόγος ἀπαν- 
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τήσῃ, ἐὰν τῇ κεφαλῇ μείξονά τινα φῇς εἶναι καὶ 
ἐλάττω, πρῶτον μὲν τῷ αὐτῷ τὸ μεῖξον μεῖζον εἶναι 
καὶ τὸ ἔλαττον ἔλαττον, ἔπειτα τῇ κεφαλῇ σμικρᾷ 
οὔσῃ τὸν μείξω | μείξω εἶναι, καὶ τοῦτο δὴ τέρας Β 
εἶναι, τὸ σμικρῷ τινι μέγαν τινὰ εἶναι" ἢ οὐκ ἂν 
φοβοῖο ταῦτα; καὶ ὁ Κέβης γελάσας" “ἔγωγε. ἔφη. 
“κως - 9 “- “0. ἕν Φ..Ν - 3, ᾿ - ’ 

οὐκοῦν. ἡ δ᾽ ὅς, τὰ δέκα τῶν ὀκτῶ δυοῖν πλείω 
να Ἁ Ἁ ΄, ξ ῇ Ἂν 

εἶναι, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὑπερβάλλειν, φοβοῖο 

ἂν λέγειν, ἀλλὰ μὴ πλήϑει καὶ διὰ τὸ πλῆϑος; καὶ 
Ἁ ,͵ “- ’ ς , 53 3 3 3 

τὸ δίπηχυ τοῦ πηχυαίου ἡμίσει μεῖξον εἰναι, ἀλλ΄ οὐ 

μεγέϑει; ὃ αὐτὸς γάρ που φόβος. πάνυ γ᾽. ἔφη. 
τί δέ; ἑνὶ ἑνὸς προστεϑέντος τὴν πρόσϑεσιν αἰτίαν 

εἶναι τοῦ δύο γενέσθαι ἢ διασχισϑέντος τὴν σχίσιν 
3 ᾽ - Ἵ Ἷ Ἁ , 4. ’, δ 

Ιοὐκ εὐλαβοῖο ἂν λέγειν; καὶ μέγα ἂν βοφῆης, οτιο 

οὐκ οἶσϑα ἄλλως πως ἕκαστον γιγνόμενον ἢ μετασχὸν 
- Φ.» Νὰ 8εῖ ἃ Ἐν 3 ΄ ’ 

τῆς ἰδίας οὐσίας ἑκάστου, οὐ ἂν μετάσχῃ, καὶ ἐν τού- 
᾿ Εἶν δ ϑΨ - ΄ , 

τοις οὐκ ἔχεις ἄλλην τινὰ αἰτίαν τοῦ δύο γενέσϑαι 

ἀλλ᾽ ἢ τὴν τῆς δυάδος μετάσχεσιν, καὶ δεῖν τούτου 
μετασχεῖν τὰ μέλλοντα δύο ἔδεσϑαι, καὶ μονάδος ὃ 
ἂν μέλλῃ ἕν ἔσεσϑαι, τὰς δὲ σχίσεις ταύτας καὶ προσ- 
ϑέσεις καὶ τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας κομψείας ἐῴης 

ἂν χαίρειν, παρεὶς ἀποκρίνασϑαι τοῖς σεαυτοῦ δοφω- 

τέροις" σὺ δὲ δεδιὼς ἄν, τὸ | λεγόμενον, τὴν σεαυτοῦ Ὁ 
σχιὰν καὶ τὴν ἀπειρίαν, ἐχόμενος ἐκείνου τοῦ ἀσφα- 
λοῦς τῆς ὑποθέσεως, οὕτως ἀποκρίναιο ἄν; εἰ δέ τις 

᾽»ν - ς Π , , , 4) 
αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως ἔχοιτο, χαίρειν ἐῴης ἂν καὶ 

οὐκ ἀποκρίναιο, ἕως ἂν τὰ ἀπ᾽ ἐκείνης ὁρμηϑέντα 
σκέψαιο, εἴ σοι ἀλλήλοις συμφωνεῖ ἢ διαφωνεῖ" ἐπειδὴ 
ὃὲ ἐκείνης αὐτῆς δέοι σε διδόναι λόγον, ὡσαύτως 
ἂν διδοίης, ἄλλην αὖ ὑπόϑεσιν ὑποϑέμενος, ἥτις τῶν 
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ἄνωϑεν βελτίστη φαίνοιτο, ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλϑοις, 

ΕἘάμα δὲ οὐκ ἂν φύροιο ὥσπερ οἵ ἀντιλογικοὶ περί 
τε τῆς ἀρχῆς διαλεγόμενος καὶ τῶν ἐξ ἐκείνης ὡρμη- 
μένων. εἴπερ βούλοιό τι τῶν ὄντων εὑρεῖν; ἐκείνοις 
μὲν γὰρ ἴσως οὐδὲ εἷς περὶ τούτου λόγος οὐδὲ φρον- 
τίς" ἱκανοὶ γὰρ ὑπὸ σοφίας ὁμοῦ πάντα κυκῶντες ὅμως 
δύνασϑαι αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέσκειν" σὺ δ᾽, εἴπερ εἶ τῶν 

, 3 Ἃ ς 5, τῇ ’ “Ὁ, ΒΡ , 
102] φιλοσόφων, οἶμαι, ἂν ὡς ἐγὼ λέγω ποιοῖς. ᾿ἀληϑέ- 

στατα,᾽ ἔφη. “λέγεις. ὅ τε Σιμμίας ἅμα καὶ ὁ Κέβης. 
ἘΧ. Νὴ Δία, ὦ Φαίδων, εἰκότως γε ϑαυμαστῶς 

γάρ μοι δοχεῖ ὡς ἐναργῶς τῷ καὶ σμικρὸν νοῦν 
ἔχοντι εἰπεῖν ἐκεῖνος ταῦτα. 

ΦΑΙΔ, Πάνυ μὲν οὖν, ὦ ᾿Εχέκρατες, καὶ πᾶσι 

τοῖς παροῦσιν ἔδοξεν. 

ἘΧ. Καὶ γὰρ ἡμῖν τοῖς ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκού- 
3 ᾿ , Ἂ 5 Ά Ἁ -»Ἢ ’ 

ουσιν. ἀλλὰ τίνα δὴ ἦν τὰ μετὰ ταῦτα λεχϑέντα; 

1. ΦΑΙΔ. 'ἱῶς μὲν ἐγὼ οἶμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα 
Β συνεχωρήϑη, καὶ ὡμολογεῖτο εἶναί τι ἕκαστον | τῶν 

εἰδῶν καὶ τούτων τάλλα μεταλαμβάνοντα αὐτῶν τού- 
τῶν τὴν ἐπωνυμίαν ἴσχειν, τὸ δὴ μετὰ ταῦτα ἠρώτα" 
ς ΟΣ 3. ἐν ς - ἰχὰ , 3 ν᾽ 3 δ 
εἰ δή,᾽ ἡ δ᾽ ος, ταῦτα οὐτῶὼς λέγεις, ἀρ οὔχ, Ἦταν 

Σιμμίαν Σωκράτους φῇς μείξω εἶναι, Φαίδωνος δὲ 

ἐλάττω, λέγεις τότ᾽ εἶναι ἔν τῷ Σιμμίᾳ ἀμφότερα, 
καὶ μέγεϑος καὶ σμικρότητα; "ἔγωγε. “ἀλλὰ γάρ, ἦ 

δ᾽ ὅς, 'ὁμολογεῖς τὸ τὸν Σιμμίαν ὑπερέχειν Σωκρά- 
τους οὐχ, ὡς τοῖς δήμασι λέγεται, οὕτω καὶ τὸ ἀλη- 
ϑὲς ἔχειν. οὐ γάρ που πεφυκέναι Σιμμίαν ὑπερέχειν 

Οτούτῳ | τῷ Σιμμίαν εἶναι, ἀλλὰ τῷ μεγέϑει, ὃ τυγχά- 
“ 2 «9 δ' ΄' ς , [χή ’ νεν ἔχων" οὐδ᾽ αὖ Σωκράτους ὑπερέχειν, ὅτε Σωκρά- 
ἐν Υ͂ 3 ,ὔ 2 2 Ω’ Υ ᾿ ς 

της ὁ Σωκράτης ἐστίν, ἀλλ οτι σμικροτητὰα ἔχει ὁ 
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Σωκράτης πρὸς τὸ ἐκείνου μέγεϑος; ᾿ἀληϑῆ. “οὐδέ 
γε αὖ ὑπὸ Φαίδωνος ὑπερέχεσθαι τῷ ὅτι Φαίδων ὁ 
Φαίδων ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι μέγεϑος ἔχει ὁ Φαίδων πρὸς 
τὴν Σιμμίου σμικρότητα; “ἔστι ταῦτα. “οὕτως ἄρα 

ὁ Σιμμίας ἐπωνυμίαν ἔχει σμικρός τὲ καὶ μέγας εἶναι, 

ἐν μέσῳ ὧν ἀμφοτέρων, τοῦ μὲν τῷ μεγέϑει ὑπερ- 
ν -Ἤ Ἁ » 

ἔχειν τὴν | σμικρότητα ὑπέχων, τῷ δὲ τὸ μέγεϑος τῆς Ὁ 
σμικρότητος παρέχων ὑπερέχον. καὶ ἅμα μειδιάσας" 

“ξοικα, ἔφη, ᾿καὶ ξυγγραφικῶς ἐρεῖν, ἀλλ᾽ οὖν ἔχει 
’ ς ἣ 3 ΘᾺ ἢ ᾿ πὶ Φι » υδὲ 

γέ που, ὡς λέγω. συνέφη. “λέγω δὲ τοῦδ΄ ἕνεκα, 
’ ’ Ἁ [χὰ 9 ’ 3 Ἁ Ἁ ’, : 

βουλόμενος δόξαν σοὶ περ ἐμοί. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται 
3 Ἷ φιν « Ἁ 3 , Ἄγ ν».5 ,ὔ Ο’ ’ 

οὐ μόνον αὐτὸ τὸ μέγεϑος οὐδέποτ ἐθέλειν ἀμὰ μὲγα 
Ἁ 5 3 Ἁ Ἁ Ἁ 2 ΦΙΑΣ τς , ΡῚ ’ 

καὶ σμικρὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεϑος οὐδέ- 

ποτὲ προσδέχεσϑαι τὸ σμικρὸν οὐδ᾽ ἐθέλειν ὑπερ- 
’ 2 Ἁ - Ἂ, [ν} 4) ῇ ἣ π 

ἔχεσϑαι, ἄλλα δυοῖν τὸ ἕτερον, ἢ φεύγειν καὶ ὑπεκ- 

χωρεῖν, ὅταν αὐτῷ | προσίῃ τὸ ἐναντίον, τὸ σμικρόν. Ε 
ἢ προσελϑόντος ἐκείνου ἀπολωλέναι" ὑπομένον δὲ καὶ 

δεξάμενον τὴν σμικρότητα οὐκ ἐθέλειν εἶναι ἕτερον ἢ 
ὅπερ ἦν. ὥσπερ ἐγὼ δεξάμενος καὶ ὑπομείνας τὴν σμι- 

᾿ ξ 
κρότητα, καὶ ἔτι ὦν, ὅσπερ εἰμέ, οὗτος ὁ αὐτὸς σμικρός 
εἰμι" ἐκεῖνο δὲ οὐ τετόλμηκεν μέγα ὃν σμικρὸν εἶναι" ὡς 
δ᾽ αὕτως καὶ τὸ σμικρὸν τὸ ἐν ἡμῖν οὐκ ἐθέλει ποτὲ μέγα 
γίγνεσϑαι οὐδὲ εἶναι, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἔτι 
ῦν, ὅπερ ἦν, ἅμα τοὐναντίον γίγνεσθαί τε καὶ εἶναι, 
ἀλλ᾽ ἤτοι | ἀπέρχεται ἢ ἀπόλλυται ἐν τούτῳ τῷ παϑή-108 
ματι. 'ἱπαντάπασιν,᾽ ἔφη ὁ Κέβης, “οὕτω φαίνεταί μοι. 

71. Καί τις εἶπε τῶν παρόντων ἀκούσας --- ὅστις 
ὃδ᾽ τ 3 - ’ ΝΘ } -»" 9 2 

ἣν, οὐ σαφῶς μέμνημαι --" ἱπρὸς ϑεῶν, οὐκ ἐν 
ς Ψ ΞΖ. Ἁ 2 ,ὔ “ 

τοῖς προσϑεν ἡμῖν λόγοις αὕτο τὸ ἐναντίον τῶν νυνὶ 

λεγομένων ὡμολογεῖτο, ἐκ τοῦ ἐλάττονος τὸ μεῖξον 

,“͵ 
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γίγνεσϑαι καὶ ἐκ τοῦ μείζονος τὸ ἔλαττον, καὶ ἀτεχνῶς 
αὕτη εἶναι ἡ γένεσις τοῖς ἐναντίοις, ἐκ τῶν ἐναντίων; 

- ,ὔ ἐς , Φ - ᾽ » 

νῦν δὲ μοι δοκεῖ λέγεσϑαι, οτι τοῦτο οὐκ ἄν ποτε 
’ 9 ς ΄ ᾿ . ᾿ 

γένοιτο καὶ ὁ Σωκράτης παραβαλὼν τὴν κεφαλὴν 

Β καὶ ἀκούσας" ἀνδρικῶς, ἔφη, | ̓ ἀπεμνημόνευκας, οὐ 
μέντοι ἐννοεῖς τὸ διαφέρον τοῦ τε νῦν λεγομένου καὶ τοῦ 
τότε. τότε μὲν γὰρ ἐλέγετο ἐκ τοῦ ἐναντίου πράγματος τὸ 
ἐναντίον πρᾶγμα γίγνεσϑαι, νῦν δέ, ὅτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον 
ἑαυτῷ ἐναντίον οὐκ ἄν ποτε γένοιτο, οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν οὔτε 
τὸ ἐν τῇ φύσει. τότε μὲν γάρ, ὦ φίλε, περὶ τῶν ἐχόντων 
τὰ ἐναντία ἐλέγομεν, ἐπονομάζοντες αὐτὰ τῇ ἐκείνων 

’ - ’ -" χ 

ἐπωνυμίᾳ, νῦν δὲ περὶ ἐκείνων αὐτῶν, ὧν ἐνόντων 
ΗΠ) » , Ἁ 3 Υ 4... ἢ 3 ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν τὰ ὀνομαξόμενα" αὐτὰ δ᾽ ἐκεῖνα 

Ο οὐκ ἄν ποτέ φαμεν | ἐθελῆσαι γένεσιν ἀλλήλων δέξα- 
σϑαι. καὶ ἅμα βλέψας πρὸς τὸν Κέβητα εἶπεν" ἄρα 

5 } μή που, ὦ Κέβης, ἔφη, καὶ δέ τι τούτων ἐτάραξεν 
εξ [νὴ 5 αὐτοὶ. ὦ 9 3. 9. .. ς Ἷ ς “ἢ ᾿ ᾿ς 
ὧν οδὲ εἰπεν:᾽ “οὐδ αὐ, ἔφη ὁ Κέβης, “οὕτως ἔχω 

ἽἝ 

καίτοι οὔτι λέγω ὡς οὐ πολλά με ταράττει. συνωμο- 
3 Ὁ - 

λογήκαμεν ἄρα, ἡ δ᾽ ὅς, 'ἱἁπλῶς τοῦτο, μηδέποτε ἐναν- 
τίον ἑαυτῷ τὸ ἐναντίον ἔσεσϑαι. “παντάπασιν, ἔφη. 

11. “Ἔτι δή μοι καὶ τόδε σκέψαι, ἔφη, “εἰ ἄρα 
’ δ - ᾿Ὶ ΄ 3. 6,5} 3 συνομολογήδεις. ϑερμόν τι καλεῖς καὶ ψυχρόν; “ἔγωγε 

53 - , Π 
Ὁ “ἄρ᾽ ὅπερ χιόνα καὶ πῦρ; 'μὰ Ζ᾽, οὐκ | ἔγωγε. "ἀλλ᾽ 

ἕτερόν τι πυρὸς τὸ ϑερμὸν καὶ ἕτερόν τι χιόνος τὸ 
ψυχρόν; ναί. “ἀλλὰ τόδε γ᾽, οἶμαι, δοκεῖ σοι, οὐδέ- 

, τ Ἷ . , “ ᾽ 
ποτε χιόνα οὖσαν δεξαμένην τὸ ϑερμόν, ὥσπερ ἐν 

- , , 2) 53 
τοῖς ἔμπροσϑεν ἐλέγομεν, ἔτι ἔσεσθαι ὅπερ ἦν. χιόνα 

Α ΄ 2 ᾿ , » -- ἣὄδ'[ΠἋἃ 
καὶ ϑερμὸν, ἀλλὰ προσιόντος του ϑερμοὺῦ ἡ ὑυὑπελχχω- 

ρήσειν αὐτῷ ἢ ἀπολεῖσϑαι πάνυ γε. “καὶ τὸ πῦρ 
5 - -ὝἩ - ΦὩῺὮ 3; 

γεὲ αὖ προσιόντος τοῦ ψυχροῦ αὐτῷ ἢ ὑπεξιέναι ἢ 
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ἀπολεῖσϑαι, οὐ μέντοι ποτὲ τολμήσειν δεξάμενον τὴν 
΄ Ἷ) 5 ἰκς Ψ -» δι. 5 ς 3 - 

ψυχρότητα ἔτι εἶναι ὅπερ ἦν, πῦρ καὶ ψυχρόν. | “ἁληϑῆ.᾽ 

ἔφη, ὑλέγεις" “ἔστιν ἄρα, ἡ δ᾽ ὅς, ἱπερὶ ἔνια τῶν 
ἤ [κέ Ἁ Τ᾿ ΄““τ. δ Ἁ 5 ᾽ - - 

τοιούτων, ὥστε μὴ μόνον αὐτὸ τὸ εἶδος ἀξιοῦσϑαι τοῦ 
2 -»Ἡ 3 ᾿ ϑιεν ’ 3 Ἁ Ἁ Ἅ 

αὐτοῦ ὀνόματος εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλο 

τι, ὃ ἔστι μὲν οὐκ ἐκεῖνο, ἔχει δὲ τὴν ἐκείνου μορφὴν 
35 , »- ω , ἀεί, ὅτανπερ ἢ. ἔτι δὲ ἐν τοῖσδε ἴσως ἔσταν σαφέ- 

στερον, ὃ λέγω. τὸ γὰρ περιττὸν ἀεί που δεῖ τούτου 
τοῦ ὀνόματος τυγχάνειν, ὅπερ νῦν λέγομεν" ἢ οὔ; 
ἱπάνυ γε. ᾿ὧρα μόνον τῶν ὄντων, τοῦτο γὰρ ἐρωτῶ, 
ἢ καὶ ἄλλο τι, ὃ ἔστι μὲν οὐχ ὅπερ τὸ [ περιττόν,104 
ὅμως δὲ δεῖ αὐτὸ μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος καὶ τοῦτο 
καλεῖν ἀεὶ διὰ τὸ οὕτω πεφυκέναι ὥστε τοῦ περιττοῦ 
μηδέποτε ἀπολείπεσθαι; λέγω δὲ αὐτὸ εἶναι οἷον καὶ 
ἡ τριὰς πέπονθε καὶ ἄλλα πολλά. σκόπει δὲ περὶ τῆς 

Ξ ν, Ἂ ἐξ 
τριάδος. ἄρα οὐ δοχεῖ σοι τῷ τε αὑτῆς ὀνόματι ἀεὶ 
προσαγορευτέα εἶναι καὶ τῷ τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ 

[ - - οὕπερ τῆς τριάδος; ἀλλ᾽ ὅμως οὕτω πὼς πέφυκε καὶ 
ἡ τριὰς καὶ ἡ πεμπτὰς καὶ ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριϑμοῦ ἅπας, 
Ο’ ᾽ Ἢ [χ Ἃ Ἃ 3 δ 3 -» ὥστε οὐκ ὧν ὅπερ τὸ περιττὸν ἀεὶ ἕκαστος | αὐτῶν Β 

Ε 
ἐστι περιττός" καὶ αὖ τὰ δύο καὶ τὰ τέτταρα καὶ 
[χὰ ε οΥ Ψ ΄ὕ - 2 - ᾽ μ ’ 
ἅπας ὁ ἕτερος αὖ στίχος τοῦ ἀριϑμοῦ οὐκ ὧν ὅπερ 

Ἁ Ψ [χ [κὉ 3 - , Ι ς 3 , 

τὸ ἄρτιον ὅμως ἕκαστος αὐτῶν ἄρτιός ἐστιν ἀεί" 
συγχωρεῖς ἢ οὔ; 'πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη. “ὃ τοίνυν,᾽ ἔφη, 
βούλομαι δηλῶσαι, ἄϑρει. ἔστιν δὲ τόδε, ὅτι φαίνεται 

3 ’ Ἁ 3 Ἅ 3 ΄ 2 Ἃ 

οὐ μόνον ἐκεῖνα τὰ ἐναντία ἄλληλα οὐ δεχόμενα, ἀλλὰ 
.’ 3 ,᾿ 2 2 ΄ 3 ’ Ε 3 3 ’, 

καὶ ὅσα οὐκ ὄντ᾽ ἀλλήλοις ἐναντία ἔχει ἀεὶ τἀναντία, 
᾽ - ’ 2 ’, Ἁ ’ τι “4᾽ 

οὐδὲ ταῦτα ἔοικε δεχομένοις ἐχείνην τὴν ἰδέαν, ἢ ἂν 
- 3 “ -- 

τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ ἐναντία ἡ, ἀλλ᾽ ἐπιούσης αὐτῆς 
ἤτοι ἀπολλύμενα ἢ | ὑπεκχωροῦντα. ἢ οὐ φήσομεν 
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τὰ τρία καὶ ἀπολεῖσϑανι πρότερον καὶ ἄλλο ὁτιοῦν 
πείσεσϑαι, πρὶν ὑπομεῖναι ἔτι τρία ὄντα ἄρτια γενέ- 
σϑαι; ἱπάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Κέβης. “οὐδὲ μήν; 
53 3 62 ,ὕ 3 Ν ῇ ᾽ ἃ ΤΣ " 
ἡ δ᾽ ος, “ἐναντίον γέ ἐστι δυὰς τριάδι. “οὐ γὰρ 

ἘΠ ἃ ὁ. τ "» τ ᾿ , ᾿ ’, 3 ς οὐν. “οὐκ ἄρα μόνον τὰ εἴδη τὰ ἐναντία οὐχ ὑπο- 
μένει ἐπιόντα ἄλληλα, ἀλλὰ καὶ ἄλλ᾽ ἄττα τὰ ἐναντία 
οὐχ ὑπομένει ἐπιόντα. "“ἀληϑέστατα,᾽ ἔφη, “λέγεις. 

111. “Βούλει οὖν, ἡ δ᾽ ὅς, “ἐὰν οἷοί τ᾽ ὦμεν, 
“-“ ἘΒᾺ 535 ὁρισώμεϑα, ὁποῖα ταῦτά ἐστιν; ἱπάνυ γε. “ἄρ᾽ οὖν, 

Ὁ ἐ Ι ὦ Κέ ὃ “᾿ » «ι Φ Ἧ ΄ Α ἔφη, 1 ̓ὠὦ Κέβης, τάδε εἴη ἄν, ἃ ὅτι ἂν κατάσχῃ, μὴ 
, 2 ͵ ᾿ ς » ’ Ἂ.. Δ ἢ ᾿ 

μόνον ἀναγκάζει τὴν αὐτοῦ ἰδέαν αὐτὸ ἴσχειν, ἀλλὰ 
ἌΣ ’ 2 “« - 5. 8 -“» ὑδν. ἃ 3. ὩΡΌΘΑ ΕΩ καὶ ἐναντίου αὐτῷ δεῖ τινος" πῶς λέγεις; “ὥσπερ ἄρτι 

2 ’ 5 Ἁ [χὰ ΑΛ ἍἋ [1 -"» -" 

ἐλέγομεν. οἶσϑα γὰρ δήπου, ὅτι ἃ ἂν ἡ τῶν τριῶν 
ἰδέα κατάσχῃ, ἀνάγκη αὐτοῖς οὐ μόνον τρισὶν εἶναι 
3 δ Ν αὐτο. ΦΘΙΣ ΩΝ, ΒΞ. ΙΝ Ἁ τ : ΄ ἀλλὰ καὶ περιττοῖς. ἑπᾶνυ γε. ᾿ἐπὶ τὸ τοιοῦτον δή, 

φαμέν, ἡ ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ τῇ μορφῇ, ἣ ἂν τοῦτο 
ἀπεργάξηται, οὐδέποτ᾽ ἂν ἔλϑοι.. “οὐ γάρ. “εἰργάξετο 
δέ γεὲ ἡ περιττή; ναί “ἐναντία δὲ ταύτῃ ἡ τοῦ 

Ε ἀρτίου; “ναί "ἐπὶ τὰ | τρίχα ἄρα ἡ τοῦ ἀρτίου ἰδέα 
3 ’ ΩΦ’ 9 [ 3 -Ὕ 9 ς᾽ Ἅ δ» ἃ 9 , 

οὐδέποτε ἡξει᾿ “οὐ δῆτα ὋἋἍμοιρα δὴ τοῦ ἀρτίου 
Ἁ Ῥ ΚΩΘ, 6 9 2 , ΕΝ ς Ψῶν δα ς 9 τὰ τρία. ἄμοιρα. ᾿ἀνάρτιος ἄρα ἡ τριάς. “ναί. 

ἡδὃ τοίνυν ἔλεγον ὁρίσασθαι, ποῖα οὐκ ἐναντία τινὶ 

ὄντα ὅμως οὐ δέχεται αὐτὸ τὸ ἐναντίον, οἷον νῦν ἡ 
Ἁ - 3 ,ὕ 3 5 ’ὔ 2 [ - 

τριὰς τῷ ἀρτίῳ οὐκ οὐδσα ἐναντία οὐδέν τι μᾶλλον 
ἽΝ" , ᾿ ᾿ ᾽ , 3 ο΄. ν 5) , . 

αὐτὸ δέχεται, τὸ γὰρ ἐναντίον ἀεὶ αὐτῷ ἐπιφέρει, καὶ 
ς ἢ »" » ᾿ ᾿ - » » Α " 

1Ἰ0ῦῃ δυὰς τῷ περιττῷ καὶ τὸ πὺρ τῷ ψυχρῷ καὶ | ἀλλα 
4 3 3. 6 Γ ΟΥ̓ ς » Ἅ ’ 

παμπολλὰα --- ἀλλ᾽ ὁρα δὴ. εἰ ουτῶς ορίξει, μὴ μόνον 

τὸ ἐναντίον τὸ ἐναντίον μὴ δέχεσϑαι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο, 
“ἽΝ 3 , ᾿ , Ψ 3.» ΨΥ κ᾿ στῶν, τοῦ 
ὃ ἂν ἐπιφέρῃ τι ἐναντίον ἐκείνῳ, ἐφ΄ οτι ἂν αὐτὸ ἴῃ, 
αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον τὴν τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιίτητα 
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μηδέποτε δέξασϑαι, πάλιν δὲ ἀναμιμνήσκου" οὐ γὰρ 

χεῖρον πολλάκις ἀκούειν. τὰ πέντε τὴν τοῦ ἀρτίου οὐ 
δέξεται, οὐδὲ τὰ δέκα τὴν τοῦ περιττοῦ, τὸ διπλάσιον" 

" 5 “ ,ὔ τοῦτο μὲν οὖν καὶ αὐτὸ ἄλλῳ οὐκ ἐναντίον, ὅμως δὲ τὴν 
τοῦ περιττοῦ οὐ δέξεται" οὐδὲ τὸ ἡμιόλιον οὐδὲ | τἄλλα Β 

- -»" Γ 5 

τὰ τοιαῦτα, τὸ ἥμισυ, τὴν τοῦ ὅλου, καὶ τριτημόριον αὖ 
καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, εἴπερ ἔπει τε καὶ συνδοκεῖ σοι 
οὕτως. ἱπάνυ σφόδρα καὶ συνδοκεῖ,᾽ ἔφη, καὶ ἕπομαι." 

ΤΥ. “Πάλιν δή μοι, ἔφη, “ἐξ ἀρχῆς λέγε. καὶ 
ῸΙ. ὦ -» ’, 3 δὴ 

μή μοι ὃ ἂν ἐρωτῶ ἀποκρίνου, ἀλλὰ μιμούμενος ἐμέ. 
λέγω δὲ παρ᾽ ἣν τὸ πρῶτον ἔλεγον ἀπόκρισιν, τὴν 
ἀσφαλῆ ἐκείνην, ἐκ τῶν νῦν λεγομένων ἄλλην ὁρῶν 
5 ΄ Ν ᾽) ΄ Ἐ τ , ᾽ -» , 
ἀσφάλειαν. εἰ γὰρ ἔροιό με, ᾧ ἂν τί [ἐν τῷ] σώματι 
ἐγγένηται, ϑερμὸν ἔσται, οὐ τὴν | ἀσφαλῆ δοι ἐρῶ 

, Ἁ 3 »" [χἢ τ Ἵ 

ἀπόχρισιν ἐκείνην τὴν ἀμαϑῆ, ὅτι ᾧ ἂν ϑερμύτης, 
ΡῚ] Α ,ὔ 9 - » [χἢ “1 -» 3. δι 

ἀλλα κομψοτέραν ἐκ τῶν νῦν, οτι ᾧ ἂν πῦρ᾽ οὐδὲ 
᾿" τ ΄ Ἢ 

ἂν ἔρῃ, ᾧ ἂν σώματι τί ἐγγένηται, νοσήσει, οὐκ ἐρῶ, 
“ Ἐν" ΄ " ἘΣ ὦ ρος 3. «9 ἘΞΌΝ 
ὁτέύ ᾧ ἂν νόσος, ἀλλ ᾧ ἂν πυρετὸς" οὐδ ᾧ ἂν 

-" “Ὁ, “« τ 

ἀριϑμῷ τί ἐγγένηται, περιττὸς ἔσται, οὐκ ἐρῶ, ᾧ ἂν 
΄ 71λλ᾽ ἘΠ᾿ ἢ ,ὔ ἃ 5 λ δ᾽ ᾽., Σ 

περιττοτης. ἃ ῷ ἂν μονᾶς, καὶ ταλλὰα οὕτως. ἀλλ 

ὅρα, εἰ ἤδη ἱκανῶς οἶσϑ᾽ ὅτι βούλομαι. “ἀλλὰ πάνυ 
- »νἝ 59 ἢ ς 2 , 9 - » Φ 6, , 
ἱκανῶς. πη, ἀἁποχρίνου δή. ἢ: ὃ. ὃς, ῷ ἂν τί 

- “ 4 , 

ἐγγένηται σώματι, ζῶν ἔσται; ἂν ψυχή, ἔφη. 
-- "Ὁ “2 - 5. 

οὐκοῦν ἀεὶ τοῦτο οὕτως | ἔχει; πῶς γὰρ οὐχί; “Ὁ 
κι - 

δ᾽ ὅς. ἡ ψυχὴ ἄρα ὅτι ἂν αὐτὴ κατάσχῃ, ἀεὶ ἥκει 
-“ ’ Ὡ“ 2 

ἐπ᾽ ἐκεῖνο φέρουσα ξωήν; Ὥἥκει μέντοι, ἔφη. ᾿πότε- 
ρον δ᾽ ἔστι τι ξωῇ ἐναντίον ἢ οὐδέν; “ἔστιν, ἔφη. 
ς “ Ὃ 9 ε- 2 “- λ Ἁ 2 ’ τ Ἂν ἘΝ 
τί; 'ϑανατος. “οὐχοῦν ψυχὴ τὸ ἐναντίον ᾧ αὑτῇ 

ἐπιφέρει ἀεὶ οὐ μή ποτε δέξηται, ὡς ἐκ τῶν πρόσϑεν 
ὡμολόγηται; ἱκαὶ μάλα σφόδρα, ἔφη ὁ Κέβης. 

ω 
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, ι ἢ - 
Π,. “Τί οὖν; τὸ μὴ δεχόμενον τὴν τοῦ ἀρτίου 

, -»" ᾿ " ΄ ϑ 5 18.4ψῴ ’ 39 ᾿) 6.5 

ἰδέαν τέ νῦν δὴ ὠνομαζομεν; “ἀναρτιον,᾽ ἔφη. τὸ 
. ’ Ὶ , . Ἢ; ἢ . ᾿ ’ 9 

δὲ δίκαιον μὴ δεχόμενον καὶ ὁ ἂν μουσικὸν μὴ δέχηται; 

Ε [ἰἄμουσον, ἔφη, 'τὸ δὲ ἄδικον. “εἶεν ὃ δ᾽ ἂν ϑ8ά- 
νατον μὴ δέχηται, τί καλοῦμεν; ᾿ἀϑάνατον,᾽ ἔφη. 
“οὐκοῦν ἡ ψυχὴ οὐ δέχεται ϑάνατον; “οὔ. ᾿ἀϑάνατον 
Ω ς 9 Ἧν ͵ 9 α΄ Ἕ 3 " ἀν “- Ἁ 

ἄρα ἢ ψυχη. ᾿ἀαϑανατον. “εἶεν. ἔφη" τοῦτο μὲν 

δὴ ἀποδεδεῖχϑαι φῶμεν" ἢ πῶς δοκεῖ; καὶ μάλα γε 
-" 53 53 5 5 

ἱκανῶς, ὦ Σώκρατες. τί οὖν, ἡ δ᾽ ὅς, “ὦ Κέβης; 
2 ἘΝ ψῈ: , 2 -» ᾿Ξ 2 , 53 »» 

τοθεὐ τῷ ἀναρτίῳ ἀναγκαῖον ἣν ἀνωλέϑρῳ εἶναι, | ἄλλο 
Ἁ ὕ ἘΠ 5 ἤ Ἥ 5 “5 ς -» . 39-. 5. δι .2 - 

τι τὰ τρία ἡ ἀνώλεϑρα ἂν ἡν; πὼς γὰρ οὐ; “οὐκοῦν 
᾽ Ἁ » 3 “- Ξ 9 ’, 

εἰ καὶ τὸ ἄϑερμον ἀναγκαῖον ἦν ἀνώλεϑρον εἶναι, 
ὁπότε τις ἐπὶ χιόνα ϑερμὸν ἐπαγάγοι, ὑπεξήει ἂν ἡ 
χιὼν οὖσα σῶς καὶ ἄτηκτος; οὐ γὰρ ἂν ἀπώλετό γε, 

5 -» 

οὐδ᾽ αὖ ὑπομένουσα ἐδέξατο ἂν τὴν ϑερμότητα.᾽ “ἀληϑῆ, 
Ἢ δ, 9 διε ’ 5 Ἅ ᾿ » 

ἔφη, “λέγεις ᾿ωὡδαύτως., οἶμαι, καν εἰ τὸ ἄψυκτον 
ὩΣ » 

ἀνώλεθρον ἦν, ὁπότε ἐπὶ τὸ πῦρ ψυχρόν τι ἐπήει, 
οὔποτ᾽ ἂν ἀπεσβέννυτο οὐδ᾽ ἀπώλλυτο, ἀλλὰ σῶν ἂν 

’ 2, -" ξ 
ἀπελϑὸν ὥχετο. “ἀνάγκη, ἔφη. “οὐκοῦν καὶ ὧδε, 

, Γ ἢ 4 “ 2 ᾽ - ν᾽ Ἁ Ἁ Β ἔφη, | ̓ ἀνάγκη περὶ τοῦ ἀϑανάτου εἰπεῖν; εἰ μὲν τὸ 

ἀθάνατον καὶ ἀνώλεϑρόν ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, ὅταν 
ϑάνατος ἐπ᾽ αὐτὴν ἴῃ, ἀπόλλυσθαι" ϑάνατον μὲν γὰρ 
δὴ ἐκ τῶν προειρημένων οὐ δέξεται οὐδ᾽ ἔσται τεϑνη- 
κυῖα, ὥσπερ τὰ τρία οὐκ ἔσται, ἔφαμεν, ἄρτιον, οὐδέ 

3 ἘΣ . , 2 φλ . - ΄ 3ς. ς 
γ᾽ αὖ τὸ περιττόν, οὐδὲ δὴ πῦρ ψυχρὸν, οὐδὲ γὲ ἢ 

ἐν τῷ πυρὶ ϑερομότης. ἀλλὰ τί κωλύει. φαίη ἄν τις ϑωρῤδεῖν 0 ἐπ η9. ν ς 4 Ὁ κ᾿ ᾽ 
ἄρτιον μὲν τὸ περιττὸν μὴ γίγνεσϑαι ἐπιόντος τοῦ 
3 , δ’ ς ’ 2 ’ 3 σι τ Ψ, ᾽ 

ἀρτίου, ὥσπερ ὡμολόγηται, ἀπολομένου δὲ αὐτοῦ ἀντ 
“- - 3 Ἵ 

Ο ἐκείνου ἄρτιον γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ἂν 
2 ἤ Ο’᾽ 2 3 ῇ 3 3 3 ’ 

ἔχοιμεν διαμάχεσϑαι, ὅτι οὐκ ἀπόλλυται" τὸ γὰρ ἀνάρ- 
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τιον οὐκ ἀνώλεθρόν ἐστιν" ἐπεὶ εἰ τοῦτο ὡμολόγητο 
ἡμῖν, ῥᾳδίως ἂν διεμαχόμεϑα, ὅτι ἐπελθόντος τοῦ 
ἀρτίου τὸ περιττὸν καὶ τὰ τρία οἴχεται ἀπιόντα" καὶ περὶ 

κ - Ἁ » ᾿» “, Ἂ ΄ 
πυρὸς καὶ ϑερμοῦ καὶ τῶν ἀλλῶν οὕτως ἂν διεμαχό- 

’ 5 -» - -» 

ὠεϑα. ἢ οὔ; 'πάνυ μὲν οὐν. “οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ 
3 ’ Ἁ ς « ς -- δ δ ’ 3 

άϑανατου, εἰ μὲν ημῖν ομολογεῖται καὶ ἀνωλεϑρον εἶναι, 
. Ἃ ἢ ᾿ ΠΣ ΣΤ, 5 εν, 

ψυχὴ ἂν εἴη πρὸς τῷ ἀϑάνατος εἶναι καὶ ἀνώλεϑρος" 

Ι εἰ δὲ μή, ἄλλου ἂν δέοι λόγου.᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲν δεῖ, ἔφη. Ὁ 
ς , δ΄ - ᾿ »ὔ ᾿» . ι 
τούτου γὲ ἕνεκα σχολῇ γὰρ ἂν τι ἄλλο φϑορᾶν μὴ 

δέχοιτο, εἴ γε τὸ ἀϑάνατον ἀΐδιον ὃν φϑορὰν δέξεται." 
101. Ὃ δὲέ γε ϑεός, οἶμαι, ἔφη ὃ Σωκράτης, 

ς πο ιν » “ 5 Ὁ τ ᾿ 5.5.7 ΄ 
καὶ αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆς εἶδος καὶ εἴ τι ἄλλο ἀϑάνατόν 

ἐστιν, παρὰ πάντων ἂν ὁμολογηϑείη μηδέποτε ἀπόλ- 
᾿ } 3 ΄ 

λυσϑαι. “παρὰ πάντων μέντοι νὴ 41᾽΄,) ἔφη, ᾿ἀνϑρώ- 
πων τέ γε καὶ ἔτι μᾶλλον, ὡς ἐγώμαι, παρὰ ϑεῶν.᾽ ῶν 7 μ 9» ὡς ἐγῶμαι, πὰρ : 

3 Υ͂ 3 Ἑ ’ ὁπότε δὴ τὸ ἀϑάνατον καὶ ἀδιάφϑορόν | ἐστιν, ἄλλο 
πος ἂν » 3 , ΄ Ὰ 9 ΄ 

τι ψυχὴ ἤ, εἰ ἀϑάνατος τυγχάνει οὐσα, καὶ ἀνώλεϑρος 

ἂν εἴη; πολλὴ ἀνάγκη. “ἐπιόντος ἄρα ϑανάτου ἐπὶ 
τὸν ἄνϑρωπον τὸ μὲν ϑνητόν, ὡς ἔοικεν, αὐτοῦ ἀπο- 
ϑνήσκει, τὸ δ᾽ ἀϑάνατον σῶν καὶ ἀδιάφϑορον οἴχεται 
3 Γ ς - -“ [4 9 ς 9 [ς Ἁ ἀπιόν, ὑπεχχωρῆσαν τῷ ϑανάτῳ.᾽ “φαίνεται. παντὸς 
-» ᾽, ΕΞ 

μᾶλλον ἄρα,᾽ ἔφη, ᾿ὠ Κέβης, ψυχὴ ἀϑάνατον καὶ 
3 , Χ --« 2 ς ἣν δ Ν᾿ 9 

Ἰάνώλεϑρον, καὶ τῷ ὄντι ἔσονται ἡμῶν αἷ ψυχαὶ ἐν101 
" ΄ ͵ ͵ Ἁ 

“Διδου. “οὔκουν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔφη, “ἔχω παρὰ 
ταῦτα ἄλλο τι λέγειν οὐδέ πῃ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. 
ἀλλ᾽ εἰ δή τι Σιμμίας ἤ τις ἄλλος ἔχει λέγειν, εὖ 
ἔχει μὴ κατασιγῆσαι" ὡς οὐκ οἶδα εἰς ὅντινά τις ἄλλον 

κλ] »" - 

καιρὸν ἀναβάλλοιτο ἢ τὸν νῦν παρόντα, περὶ τῶν 
͵ ΄ » 3 - Ἃ 3 - 9 ς 9 Ἁ 

τοιούτων βουλόμενος ἢ τι εἰπεῖν ἡ ἀκοῦσαι. “ἀλλὰ 
ΒΝ. 8..6 3. δ ς , δ᾽, 5.7 9.) 7) [νὴ 3 - 

μήν, ἡ δ᾽ ος ὁ Σιμμίας, “οὐδ΄ αὐτὸς ἔχω, ὅπῃ ἀπιστῶ 
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ἔκ γε τῶν λεγομένων" ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέϑους περὶ 
τ ΄ ὔ : . ΄, 2 ’ 
ὧν οὗ λόγον εἰσίν, καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσϑένειαν 

3 , ᾿ ’ 3 ’, , 2 3 - Β] ἀτιμάξων, ἀναγκάξομαι ἀπιστίαν ἔτι ἔχειν παρ ἐμαυτῷ 
περὶ τῶν εἰρημένων. “οὐ μόνον γ᾽,᾽ ἔφη, “ὦ Σιμμία, ὃ 

’ - . 
Σωκράτης, "ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ λέγεις, καὶ τὰς ὑποϑέσεις 

τὰς πρώτας, καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν εἰσιν, ὅμως ἐπισκεπτέαι 

σαφέστερον᾽ καὶ ἐὰν αὐτὰς ἱκανῶς διέλητε, ὡς ἐγώμαι 9 τε, ὡς ἐγῶμαι, 
’ »-" [4  ἤμφηις ὁ 

ἀκολουϑήσετε τῷ λόγῳ, καϑ᾽ ὅσον δυνατὸν μάλιστ᾽ ἀν- 
ϑρώπῳ ἐπακολουϑῆσαι" κἂν τοῦτο αὐτὸ σαφὲς γένηται, 
οὐδὲν ξητήσετε περαιτέρω. “ἀληϑῆ,᾽ ἔφη, “λέγεις. 

ΠΥ̓Π. ““λλὰ τόδε γ᾽, ἔφη, ᾿ὡὠ ἄνδρες. δίκαιον 
Ο] διανοηϑῆναι, ὅτι, εἴπερ ἡ ψυχὴ ἀϑάνατος, ἐπιμελείας 
δὴ δεῖται οὐχ ὑπὲρ τοῦ χρόνου τούτου μόνον, ἐν ᾧ 

-» ᾿ -" 2 ᾿ ΜΕ ΛΈΣ ων , Ν, Ὲ , 
καλοῦμεν τὸ ζῆν. ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ παντὸς, καὶ ὁ κίνδυνος 

νῦν δὴ καὶ δόξειεν ἂν δεινὸς εἶναι, εἴ τις αὐτῆς 
9 , Α ν 5 ς , ν } 2 
ἀμελήδει. εἰ μὲν γὰρ ἣν ὁ ϑανατος τοῦ παντὸς ἀπαλ- 

[7 μὰ »" » -» » 

λαγή, ἕρμαιον ἂν ἦν τοῖς κακοῖς ἀποθανοῦσι τοῦ τε 

σώματος ἅμ᾽ ἀπηλλάχϑαι καὶ τῆς αὑτῶν κακίας μετὰ 
τῆς ψυχῆς" νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀϑάνατος φαίνεται οὖσα, 

3 ὔ Ἵ “, δ τῷ ὧν 3 Ἁ - «" 

Ὁ οὐδεμία ἂν εἴη αὐτῇ ἄλλη ἀποφυγὴ κακῶν οὐδὲ | σωτη- 

οία πλὴν τοῦ ὡς βελτίστην τε καὶ φρονιμωτάτην γενέ- 
σϑαι. οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔχουσα εἰς “Ἥιδου ἡ ψυχὴ 
ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς, ἃ δὴ καὶ 
μέγιστα λέγεται ὠφελεῖν ἢ βλάπτειν τὸν τελευτήσαντα 

2 Ἁ 3 3 - - 3 -ν ,ὔ , Ἁ [χὰ 

εὐϑὺυς ἐν ἀρχῇ τῆς ἐκεῖσε πορείας. λέγεται δὲ οὕτως, 
6 ἽΨ ἤ Ο ς δ ΄ , 

ὡς ἄρα τελευτήσαντα ἕκαστον ὁ ἕκαάστου δαίμων, 
’ - 954, ἢ ξ " 3 πὰ , 

ὅσπερ ζῶντα εἰλήχει, οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δή 
ἥ ξ » . ἱ , 

τινα τόπον, οἱ δεῖ τοὺς συλλεγέντας διαδικασαμένους 
3... “ὦν ’ ἐμ ες. ΄ 5 , Ἐ ᾿ 

εἰς “Διδου πορεύεσϑαν μετὰ ἡγεμόνος ἐκείνου, ᾧ δὴ 
Ἑ προστέτακται τοὺς ἐνθένδε ἐκεῖσε πορεῦδαι" τυχόντας 
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» τ » “- , δὲ ἐκεῖ ὧν δεῖ τυχεῖν καὶ μείναντας ὃν χρὴ χρόνον 
» -» , ς ᾿ ᾿; ΄, 2 » ΄ ἄλλος δεῦρο πάλιν ἡγεμὼν κομίζει ἐν πολλαῖς χρόνου 

καὶ μακραῖς περιόδοις. ἔστε δὲ ἄρα ἡ πορεία οὐχ 
ὡς ὁ Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει" 1 ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἁπλῆντ08 

κα ΄ [χ2 ’ ς ᾽ » ς -" » 

οἶμὸν φησιν εἰς Αιδου φέρειν, ἡ δ᾽ οὔτε ἁπλῆ οὔτε 

μία φαίνεταί μοι εἶναι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡγεμόνων ἔδει" οὐ 
γάρ πού τις ἂν διαμάρτοι οὐδαμόσε μιᾶς ὁδοῦ οὔσης. 
νῦν δὲ ἔοικε σχίσεις τε καὶ περιόδους πολλὰς ἔχειν" 
ἀπὸ τῶν ὁσίων τε καὶ νομίμων τῶν ἐνθάδε τεκμαιρό- 
μενος λέγω. ἡ μὲν οὖν κοσμία τὲ καὶ φρόνιμος ψυχὴ 
«4 ’ ᾿Ὶ ᾽ 93 Ἁ 4 Ξ ς ᾽] 

ἔπεταί τε καὶ οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα' ἡ δ᾽ ἐπιϑυμη- 
τικῶς τοῦ σώματος ἔχουσα, ὅπερ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν 
εἶπον, περὶ ἐκεῖνο πολὺν χρόνον | ἐπτοημένη καὶ περὶ Β 
τὸν ὁρατὸν τόπον, πολλὰ ἀντιτείνασα καὶ πολλὰ παϑοῦσα, 

, Ἁ ’ ε } - [ἢ ’ , βία καὶ μόγις ὑπὸ τοῦ προστεταγμένου δαίμονος οἴχεται 
- ’ 2 ’ . δ΄ ».,» ᾿ Ἢ 
ἀγομένη. ἀφικομένην δὲ οϑίπερ αἱ ἄλλαι, τὴν μὲν 

ἀκάϑαρτον καί τι πεποιηκυῖαν τοιοῦτον, ἢ φόνων 
πεν» ς , Ἵ3.Ψ», δον. 38 Ὁ 3 ’ τὰ 
ἀδίκων ἡμμένην ἡ ἀλλ᾽ ἀττὰ τοιαῦτα εἰργασμένην, ἃ 

τούτων ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα τυγχάνει 
ὄντα, ταύτην μὲν ἅπας φεύγει τε καὶ ὑπεχτρέπεται 

Ἁ »Ἤ ᾽ ,, Ε ᾿ 2 , , 

καὶ οὔτε ξυνέμπορος οὔτε ἡγεμὼν ἐϑέλει γίγνεσθαι, 

αὐτὴ δὲ πλανᾶται ἐν ] πάσῃ ἐχομένη ἀπορίᾳ, ἕως ἂν 
δή τινὲς χρόνον γένωνται, ὧν ἐξελθόντων ὑπ᾽ ἀνάγκης 

’ 3 Ν Ὁ ΒΒ, ο ’ » ἜΔΕΕ Ἁ φέρεται εἰς τὴν αὐτῇ πρέπουσαν οἴκησιν" ἡ δὲ καϑα- 
ρῶς τε καὶ μετρίως τὸν βίον διεξελϑοῦσα, καὶ ξυνεμ- 

ἐπ ΄ - -" “ὔ Α 

πόρων καὶ ἡγεμόνων ϑεῶν τυχοῦσα, ᾧκηδσεν τὸν 
» ’ ’ ’; Ἁ 

αὐτῇ ἑχάστη τόπον προσήκοντα. εἰσὶν δὲ πολλοὶ καὶ 
ϑαυμαστοὶ τῆς γῆς τόποι, καὶ αὐτὴ οὔτε οἵα οὔτε 
ὅση δοξάξεται ὑπὸ τῶν περὶ γῆς εἰωϑότων λέγειν, 
ὡς ἐγὼ ὑπό τινος πέπεισμαι.ἢ 
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Ρ Π0Π1. Καὶ ὃ Σιμμίας" ἱπῶς | ταῦτα,᾽ ἔφη, ἱλέγεις, 
ὦ Σώκρατες; περὶ γάρ τοι γῆς καὶ αὐτὸς πολλὰ δὴ 
ἀκήκοα, οὐ μέντοι ταῦτα ἃ σὲ πείϑει' ἡδέως οὖν ἂν 
ἀκούσαιμι. “ἀλλὰ μέντοι, ὦ Σιμμία, οὐχ ἡ Γλαύκου 
τέχνη γέ μοι δοκεῖ εἶναι διηγήσασϑαι ἅ γ᾽ ἐστίν" ὡς 
μέντον ἀληϑῆ, χαλεπώτερόν μοι φαίνεται ἢ κατὰ τὴν 
Γλαύκου τέχνην, καὶ ἅμα μὲν ἐγὼ ἴσως οὐδ᾽ ἂν οἷός 
τε εἴην, ἅμα δέ, εἰ καὶ ἠπιστάμην, ὃ βίος μοι δοκεῖ 
ὁ ἐμός, ὦ Σιμμία, τῷ μήκει τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρκεῖ. 

Ἑτὴν μέντοι ἰδέαν τῆς γῆς, οἵαν | πέπεισμαι εἶναι, καὶ 
τοὺς τόπους αὐτῆς οὐδέν μὲ κωλύει λέγειν" “ἀλλ᾽, 
ἔφη ὁ Σιμμίας, “καὶ ταῦτα ἀρκεῖ. πέπεισμαι τοίνυν," 
ἢ δ᾽ ὅς, “ἐγώ, ὡς πρῶτον μέν, εἰ ἔστιν ἐν μέσῳ τῷ 
οὐρανῷ περιφερὴς οὖσα, μηδὲν αὐτῇ δεῖν μήτε ἀέρος 

τοϑπρὸς τὸ μὴ πεσεῖν [ μήτε ἄλλης ἀνάγκης μηδεμιᾶς 
τοιαύτης, ἀλλὰ ἱκανὴν εἶναι αὐτὴν ἴσχειν τὴν ὁμοιό- 
τητα τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ ἑαυτῷ πάντῃ καὶ τῆς γῆς 
αὐτῆς τὴν ἰσορροπίαν᾽" ἰσόρροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου 
τινὸς ἐν μέσῳ τεϑὲν οὐχ ἕξει μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον 
οὐδαμόσε κλιϑῆναι, ὁμοίως δ᾽ ἔχον ἀκλινὲς μενεῖ. 
πρῶτον μέν, ἦ δ᾽ ὅς, 'τοῦτο πέπεισμαι. “καὶ ὀρθῶς 
γε, ἔφη ὃ Σιμμίας. “ἔτι τοίνυν, ἔφη, ᾿'πάμμεγά τι 

εἶναι αὐτό, καὶ ἡμᾶς οἰκεῖν τοὺς μέχρι Ἡρακλείων 
Β|στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικρῷ τινι μορίῳ, ὥσπερ 
περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους περὺὶ τὴν ϑάλατταν 
οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους ἄλλοϑι πολλοὺς ἐν πολλοῖς του- 

οὕτοις τόποις οἰκεῖν. εἶναι γὰρ πανταχῇ περὶ τὴν γῆν 
πολλὰ κοῖλα καὶ παντοδαπὰ καὶ τὰς ἰδέας καὶ τὰ μεγέϑη,. 
εἰς ἃ ξυνερρυηκέναι τό τε ὕδωρ καὶ τὴν ὁμίχλην καὶ 
τὸν ἀέρα' αὐτὴν δὲ τὴν γῆν καϑαρὰν ἐν καϑαρῷ 



ΦΑΙΔΩΝ. 101] 

» πὰ τῳ “- ἢ ἥκει τὺ ᾽ ἥδ ὑλγταὰ τι ι κεῖσϑαι τῷ οὐρανῷ, ἐν ὠπέρ ἐστι τὰ ἄστρα, ὃν δὴ 
΄ ΄ ΄ 

3 ΄ κ - Ἁ -" 

αἰϑέρα ὀνομάζειν | τοὺς πολλοὺς τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα 
᾽ έ ’ τ τ Ὁ ΄ -" 5 Α 

εἰωϑοτῶν λέγειν οὐ δὴ ὑποσταϑμην ταῦτα εἶναι καὶ 

ξυρρεῖν ἀεὶ εἰς τὰ κοῖλα τῆς γῆς. ἡμᾶς οὖν οἰχοῦν- 

τας ἐν τοῖς κοίλοις αὐτῆς λεληϑέναι καὶ οἴεσϑαι ἄνω 

ἐπὶ τῆς γῆς οἰχεῖν, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐν μέσῳ τῷ 
πυϑμένι τοῦ πελάγους οἰκῶν οἴοιτό τε ἐπὶ τῆς ϑαλάττης 
οἰκεῖν καὶ διὰ τοῦ ὕδατος ὁρῶν τὸν ἥλιον καὶ τὰ 
Ἵ Ἵ Ἁ , ς » 2 , Ἂ Ν 

ἄλλα ἄστρα τὴν ϑάλατταν ἡγοῖτο οὐρανὸν εἶναι, διὰ 
- Ἁ 

δὲ βραδυτῆτά τε καὶ ἀσϑένειαν μηδεπώποτε ἐπὶ τὰ 
ἄκρα τῆς ϑαλάττης ἀφιγμένος μηδὲ ἑωρακὼς εἴη, Ὁ 
ἐκδὺς καὶ ἀνακύψας ἐκ τῆς ϑαλάττης εἰς τὸν ἐνθάδε 

τόπον, ὅσῳ καϑαρώτερος καὶ καλλίων τυγχάνει ὧν 
-» Ν᾿ , ἣϊ " 2 Ἁ , ἰκτὐῆς ἢ - 

τοῦ παρὰ σφίσι, μηδὲ ἄλλου ἀκηκοὼς εἴη τοῦ ἑωρα- 

κότος. ταὐτὸν δὴ τοῦτο καὶ ἡμᾶς πεπονϑέναι᾽ οἰκοῦν- 
τας γὰρ ἔν τινι κοίλῳ τῆς γῆς οἴεσϑαι ἐπάνω αὐτῆς 
οἰχεῖν, καὶ τὸν ἀέρα οὐρανὸν καλεῖν, ὡς διὰ τούτου 
οὐρανοῦ ὄντος τὰ ἄστρα χωροῦντα᾽ τὸ δὲ εἶναι ταὺὐ- 

, Ὁ τῷ ἊΝ , Α -»" 3 [7 5 τόν, ὑπ᾽ ἀσϑενείας καὶ βραδυτῆτος | οὐχ οἵους τε εἶναι Ε 
ς -" -Ὁ" ΠΝ " Α Ἂ Ξ 3 ’, 2) ἡμᾶς διεξελθεῖν ἐπ᾿ ἔσχατον τὸν ἀέρα ἐπεί, εἴ τις 

" 97 ει 

αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄκρα ἔλϑοι ἢ πτηνὸς γενόμενος ἀνάπτοιτο, 
τΑ Ἢ 2 ΄ Ὁ ᾽ , ὡς αν τν 

κατιδεῖν ἂν ἀναχύψαντα, ὡσπὲερ ἐνθὰδὲ οὗ ἔκ τῆς 

ϑαλάττης ἰχϑύες ἀνακύπτοντες ὁρῶσι τὰ ἐνϑάδε, 

οὕτως ἄν τινα καὶ τὰ ἐκεῖ κατιδεῖν, καὶ εἰ ἡ φύσις 
ἱχανὴ εἴη ἀνέχεσϑαι ϑεωροῦσα, γνῶναι ἄν, ὅτι ἐκεῖνός 
᾽ ς 3 - ᾽ Ἁ Ἁ δ 2 - Δ ᾿ 6 

ἐστιν ὁ ἁληϑὼς οὐρανὸς καὶ τὸ ἀληθῶς φῶς καὶ ἢ 

ὼς ἀληϑῶς γῆ. ἥδε μὲν γὰρ ἡ γῆ καὶ οἵ λέϑοι καὶ110 
ἅπας ὁ τόπος ὁ ἐνθάδε διεφρϑαρμένα ἐστὶν καὶ κα- 

’ ΄, ἣν 3 -" ῇ ξ Ἁ -" Ω’ 

ταβεβρωμένα, ὡσπερ τὰ ἐν τῇ ϑαλαάττῃ ὑπὸ τῆς ἀλμῆης, 
ΡΩ , 3 Ἀ Ἵ ΄ 2 ἂΨ , 

καὶ οὔτε φύεται. οὐδὲν ἄξιον λόγου ἐν τῇ ϑαλάττῃ, 
ῬΙΑΤΟΙ ἘΠ 
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᾿» ’ὔ ς “᾿ » " ᾿ ’΄ ᾽ ΄ 

οὔτε τέλειον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέν ἐστι, σήραγγες δὲ 
Ἁ » Ἁ π Ν 2 4 Ἁ ΄ , ἐ 

καὶ ἄμμος καὶ πηλὸς ἀμήχανος καὶ βόρβοροί εἰσιν, 
΄“ “Ἵ ς - 4 Ν Ν »Ὰ 

ὅπου ἂν καὶ ἡ γῆ ἡ. καὶ πρὸς τὰ παρ᾽ ἡμῖν κάλλη 
’ 3 ἢ Φ - ᾿ ΡΞ Ἀ Ξ5 - 

κρίνεσϑαι οὐδ οπωστιοῦν ἀξια᾽ ἐκεῖνα δὲ αὖ τῶν 
Βπαρ᾽ ἡμῖν πολὺ ἂν ἔτι πλέον φανείη | διαφέρειν. εἰ 

Ἁ -“ - « Φ 

γὰρ δεῖ καὶ μῦϑον λέγειν [καλόν], ἄξιον ἀκοῦσαι, ὦ 
Σιμμία, οἵα τυγχάνει τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ 
μ 2 Ν ΄ ᾿" ς ΄ “ 

ὄντα. “ἀλλὰ μήν, ἔφη ὁ Σιμμίας, “ὦ ΦΖΣωκρατες, 

ἡμεῖς γε τούτου τοῦ μύϑου ἡδέως ἂν ἀκούσαιμεν." 
΄ “᾿ 5 ιν - 

ΠΧ. “Ζέγεται τοίνυν, ἔφη. “ὦ ἕταῖρε, πρῶτον 

μὲν εἶναν τοιαύτη ἡ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωϑεν 
ϑεῶτο, ὥσπερ αἵ δωδεκάσκυτοι σφαῖραι, ποικίλη, χρώ- 

ξ ἢ - 
μασιν διειλημμένη, ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶναι χρώματα 

Οὥσπερ δείγματα, οἷς δὴ οἱ γραφεῖς 1 καταχρῶνται" 
ἐκεῖ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν ἐκ τοιούτων εἶναι. καὶ πολὺ 
ἔτι ἐκ λαμπροτέρων καὶ καϑαρωτέρων ἢ τοὐτων᾿ τὴν 
μὲν γὰρ ἁλουργῆ εἶναι καὶ ϑαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν 

- 4 

δὲ χρυσοειδῆ, τὴν δὲ ὅση λευκὴ γύψου ἢ χιόνος λευκο- 
τέραν, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων χρωμάτων συγκειμένην 

ὡσαύτως, καὶ ἔτι πλειόνων καὶ καλλιόνων ἢ ὅσα 
ἡμεῖς ἑωράκαμεν. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα τὰ κοῖλα 
αὐτῆς ὕδατός τὲ καὶ ἀέρος ἔχπλεα ὄντα, χρώματός τι 

Ὦ εἶδος παρέχεσϑαι | στίλβοντα ἐν τῇ τῶν ἄλλων χρω- 
μάτων ποικιλίᾳ, ὥστε ἕν τι αὐτῆς εἶδος συνεχὲς ποι- 

, Υ͂ 9 Ἁ ' » Υ͂ ᾽ Ἁ 

κίλον φαντάξεσϑαι. ἐν δὲ ταύτῃ οὔσῃ τοιαύτῃ ἀνὰ 
λόγον τὰ φυόμενα φύεσϑαι, δένδρα τὲ καὶ ἀἄνϑη καὶ 
τοὺς καρπούς" καὶ αὖ τὰ ὄρη ὡσαύτως καὶ τοὺς λίϑους 
ἔχειν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον τήν τὸ λειότητα καὶ τὴν 
διαφάνειαν καὶ τὰ χρώματα καλλίω" ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε 
λιϑίδια εἶναι ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα μόρια, σάρδια τὰ 
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καὶ ἰάσπιδας καὶ σμαράγδους καὶ | πάντα τὰ τοιαῦτα" Ε 

ἐχεῖ δὲ οὐδὲν ὅτι οὐ τοιοῦτον εἶναι καὶ ἔτι τούτων 
καλλίω. τὸ δ᾽ αἴτιον τούτου εἶναι, ὅτι ἐκεῖνοι οἵ 
λίϑοι εἰσὶ καϑαροὶ καὶ οὐ κατεδηδεσμένοι οὐδὲ δεε- 
φϑαρμένοι ὥσπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἅλμης 
ὑπὸ τῶν δεῦρο ξυνερρυηκότων, ἃ καὶ λίϑοις καὶ γῇ 
καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις τε καὶ φυτοῖς αἴσχη τε καὶ 

᾿ ’ Ἁ Ἁ “«“ 3 ᾿ - ῇ 

νόσους παρέχει. τὴν δὲ γῆν αὐτὴν κεκοσμῆσϑαι τού- 
τοις τε ἅπασι καὶ ἔτι χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ τοῖς 
ἄλλοις αὖ τοῖς | τοιούτοις. ἐκφανῆ γὰρ αὐτὰ πεφυκέναι,111 
ὄντα πολλὰ πλήϑει καὶ μεγάλα καὶ πολλαχοῦ τῆς γῆς, 
χὰ 2 ᾿ ᾽ -“- 5 3 ’ » 

ὥστε αὐτὴν ἰδεῖν εἶναν ϑέαμα εὐδαιμόνων ϑεατῶν. 

ξῷα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ εἶναι ἄλλα τε πολλὰ καὶ ἀνθρώπους, 
τοὺς μὲν ἐν μεσογαίᾳ οἰκοῦντας, τοὺς δὲ περὶ τὸν 
ΕΠ) [χὰ ἰν “- Ἁ 3 Ἷ, Ἁ 3 ᾿Ὶ 

ἀέρα, ὥσπερ ἡμεῖς περὺ τὴν ϑάλατταν, τοὺς δ᾽ ἐν 
νήσοις ἃς περιρρεῖν τὸν ἀέρα πρὸς τῇ ἠπείρῳ οὔσας" 

Ά ρ"Α λ ’ ο’ 6 ΚΙ Ά δ Ἁ ς 9 “λ ΄’ 

καὶ ἑνὶ λόγῳ, ὅπερ ἡμῖν τὸ ὕδωρ τε καὶ ἡ ϑάλαττά 
ἐστι πρὸς τὴν ἡμετέραν χρείαν, τοῦτο ἐκεῖ τὸν [ ἀέρα. Β 
ἐν Ἁ ες - ς δ 2 ’ Ἁ 3 ΄ Ἁ Ἁ Ο’ 

ὃ δὲ ἡμῖν ὁ ἀήρ, ἐκείνοις τὸν αἰϑέρα. τὰς δὲ ὥρας 

αὐτῆς κρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην, ὥστε ἐκείνους ἀνόσους 
εἶναι καὶ χρόνον τε ξῆν πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε, καὶ 
ὄψει καὶ ἀκοῇ καὶ φρονήσει καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις 

» -» - ξ 

ἡμῶν ἀφεστάναι τῇ αὐτῇ ἀποστάσει, ἥπερ ἀήρ τε 
Ὁ ἘΠῚ ον ρῶν 2» ᾿ ΄ ; 
ὕδατος ἀφέστηκεν καὶ αἰϑὴρ ἀέρος πρὸς καϑαρύτητα. 

᾿ Ἁ ἂν “, Ν ιῷ Ἁ 2 » 5 3 
καὶ δὴ καὶ ϑεῶν ἄλση τε καὶ ἱερὰ αὐτοῖς εἶναι, ἐν 
οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς ϑεοὺς εἶναι, καὶ φήμας τε καὶ 
μαντείας καὶ αἰσϑήσεις τῶν ϑεῶν καὶ τοιαύτας συνου- 

’, , 3 »- ᾿ 3 2 ΦΕΞ Ά ’ γ ΔΩ σίας γίγνεσϑαι ] αὐτοῖς πρὸς αὐτούς" καὶ τόν γε ἥλιον καὶ Ὁ 
’ »Ἤ ς - δνάν 4 τε -" Ξ- ΄ » 

σελήνην καὶ ἄστρα ὁρᾶσϑαι ὑπ’ αὐτῶν οἷα τυγχάνει ὄντα, 
Ἁ Ψ᾿ 3 ’, , 2 ’ 5 

καὶ τὴν ἄλλην εὐδαιμονίαν τούτων ἀκόλουϑον εἶναι. 
1 
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ΠΧ. Καὶ ὅλην μὲν δὴ τὴν γὴν οὕτω πεφυκέναι 
καὶ τὰ περὶ τὴν γῆν" τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι κατὰ 
τὰ ἔγκοιλα αὐτῆς κύκλῳ περὶ ὅλην πολλούς, τοὺς μὲν 

, Α 3 ’ - 41 ἐἀτ : ““ 
βαϑυτέρους "αὶ τὐρρψ νέα μαάλοβ ἢ ἐν ᾧ ἡμεῖς 

-»"ὝἪ ΄ 4 Ἁ 

οἰκοῦμεν, τοὺς δὲ βαϑυτέρους ὄντας τὸ χάσμα αὐτοὺς 

ἔλαττον ἔχειν τοῦ παρ᾽ ἡμῖν τόπου, ἔστι δ᾽ οὗς καὶ 
[βραχυτέρους τῷ βάϑει τοῦ ἐνθάδε εἶναι καὶ πλατυ- 
τέρους᾽ τούτους δὲ πάντας ὑπὸ γῆν εἰς ἀλλήλους 

συντετρῆσϑαί τε πολλαχῇ καὶ κατὰ στενότερα καὶ εὐρύ- 
τερα, καὶ διεξόδους ἔχειν, ἣ πολὺ μὲν ὕδωρ ῥεῖν ἐξ ρα, ς ἔχειν, ἡ ὺ μὲν ὕδωρ ῥεῖν ἐ 
ἀλλήλων εἰς ἀλλήλους ὥσπερ εἰς κρατῆρας, καὶ ἀενάων 
ποταμῶν ἀμήχανα μεγέϑη ὑπὸ τὴν γῆν καὶ ϑερμῶν 
ὑδάτων καὶ ψυχρῶν, πολὺ δὲ πῦρ καὶ πυρὸς μεγάλους 
ποταμούς, πολλοὺς δὲ ὑγροῦ πηλοῦ καὶ καϑαρωτέρου 

Ἑ καὶ βορβορωδεστέρου, ὥσπερ ἐν ] Σικελίᾳ οἱ πρὸ τοῦ 
δύακος πηλοῦ ῥέοντες ποταμοὶ καὶ αὐτὸς ὃ ῥύαξ' ὧν 

κ Α δ ᾿Ὶ ’ -»" π᾿ Ἅ 
δὴ καὶ ἑκάστους τοὺς τόπους πληροῦσϑαι, ὧν ἂν 
ἑκάστοις τύχῃ ἑκάστοτε ἡ περιρροὴ γιγνομένη. ταῦτα 
δὲ πάντα κινεῖν ἄνω καὶ κάτω ὥσπερ αἰώραν τινὰ 

3. ᾽ - -- ΔΖ δἰ τ “ ε , ι 
ἐνοῦσαν ἕν τῇ γῇ᾽ ἔστι δὲ ἄρα αὐτὴ ἡ αἰῶρα διὰ 

φύσιν τοιάνδε τινά. ἕν τι τῶν χασμάτων τῆς γῆς 
ἄλλως τε μέγιστον τυγχάνει ὃν καὶ διαμπερὲς τετρη- 

, 3 χὰ - “-“ » δ, Ω, 5 

1δωένον δι [ ὁλης τῆς γῆς, τοῦτο ὁπὲρ Ὅμηρος εἰἴπε, 

λέγων αὐτό 
τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάϑιστον ὑπὸ χϑονός ἐστι βέρεϑρον" 

ὃ καὶ ἄλλοϑι καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιη- 
τῶν Τάρταρον κεχλήκασιν. εἰς γὰρ τοῦτο τὸ χασμα 
συρρέουσί τε πάντες οἵ ποταμοὶ καὶ ἐκ τούτου πάλιν 
ἐκρέουσιν" γίγνονται δὲ ἕκαστοι τοιοῦτοι, δι᾿ οἵας ἂν 
καὶ τῆς γῆς δέωσιν. ἡ δὲ αἰτία ἐστὶν τοῦ ἐκρεῖν τε 
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2 » . ᾽ ἃ ΄ ὝΨΡΩΝΗΝ. “ ’ 
ἐντεῦϑεν καὶ εἰσρεῖν 1] πάντα τὰ θρευματα, ὁτι πυϑμενα Β 

οὐκ ἔχει οὐδὲ βάσιν τὸ ὑγρὸν τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ 
καὶ κυμαίνει ἄνω καὶ κάτω, καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα 
τὸ περὶ αὐτὸ ταὐτὸν ποιεῖ" ξυνέπεται γὰρ αὐτῷ καὶ 
ὅταν εἰς τὸ ἐπ’ ἐχεῖνα τῆς γῆς ὁρμήσῃ καὶ ὅταν εἰς 
τὸ ἐπὶ τάδε, καὶ ὥσπερ τῶν ἀναπνεόντων ἀεὶ ἐχπνεῖ 
τε καὶ ἀναπνεῖ δέον τὸ πνεῦμα, οὕτω καὶ ἐκεῖ ξυναιω- 
ρούμενον τῷ ὑγρῷ τὸ πνεῦμα δεινούς τινας ἀνέ- 
μους καὶ ἀμηχάνους παρέχεται καὶ εἰσιὸν καὶ ἐξιόν. 
ἰχ ϑ᾿ ς - ς ΄ ᾿ “ ᾽ 
ὁτᾶν τε οὖν [ορμῆσαν]  ὑυποχωρησῃ τὸ υδῶὼρ εἰφ0 

τὸν τόπον τὸν δὴ κάτω καλούμενον, τοῖς κατ᾽ ἐχεῖνα 
τὰ δεύματα διὰ τῆς γῆς εἰσρεῖ τε καὶ πληροῖ 
αὐτὰ ὥσπερ οἱ ἐπαντλοῦντες. ὅταν τε αὖ ἐκεῖϑεν 
μὲν ἀπολίπῃ, δεῦρο δὲ ὁρμήσῃ, τὰ ἐνθάδε πληροῖ 

Ι Ἁ » ’ δ ῳ ᾿ -»" 3 - Η Α 
αὖϑις, τὰ δὲ πληρωϑέντα ῥεῖ διὰ τῶν ὀχετῶν καὶ διὰ 

τῆς γῆς, καὶ εἰς τοὺς τόπους ἕκαστα ἀφικνούμενα, 

εἰς οὖς ἑκάστους ὁδοποιεῖται, ϑαλάττας τε καὶ λίμνας 

καὶ ποταμοὺς καὶ κρήνας ποιεῖ" ἐντεῦϑεν δὲ πάλιν 
δυόμενα κατὰ τῆς γῆς, τὰ μὲν | μακροτέρους τόπους Ὁ 

περιελθϑόντα καὶ πλείους, τὰ δὲ ἐλάττους καὶ βραχυτέ- 
ρους, πάλιν εἰς τὸν Τάρταρον ἐμβάλλει, τὰ μὲν πολὺ 

, ὅν, .,. » . ΔΕ ΄ ἀν να 
κατωτέρω ἡ ἐπηντλεῖτο, τὰ δὲ ὀλίγον" παντὰ δὲ υπο- 

"Ἢ »" - " εξ 

κάτω εἰσρεῖ τῆς ἐχροῆς. καὶ ἔνια μὲν καταντικρὺ ἢ 

εἰσρεῖ ἐξέπεσεν, ἔνια δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος" ἔστι δὲ 
τι ΄ ΄ ΄ Ἢ ὦ Ἥ ᾿ 
ἃ παντάπασιν κύχλῳ περιελθόντα, ἢ ἅπαξ ἢ καὶ 

πλεονάκις περιελιχϑέντα περὶ τὴν γὴν ὥσπερ οἵ ὄφεις, 
εἰς τὸ δυνατὸν κάτω καϑέντα πάλιν ἐμβάλλει. δυνατὸν 
δέ ἐστιν | ἑκατέρωσε μέχρι τοῦ μέσου καϑιέναι, πέρα Ἑ 
δ᾽ οὔ ἄναντες γὰρ ἀμφοτέροις τοῖς ῥδεύμασι τὸ ἑκατέ- 
ρῶϑεν γίγνεται μέρος. 
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κ᾿ ͵, 
1Χ1. Τὰ μὲν οὖν δὴ ἄλλα πολλά τε καὶ μεγάλα 

καὶ παντοδαπὰ ῥεύματά ἐστι τυγχάνει δ᾽ ἄρα ὄντα 
ἐν τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρ᾽ ἄττα δεύματα, ὧν τὸ 
μὲν μέγιστον καὶ ἐξωτάτω ῥέον περὶ κύκλῳ ὁ καλού- 
μενος ᾿κεανός ἐστιν, τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ ἐναντίως 
δ, 3 ἢ μ᾿ 3 3 ͵ ΄ δ ἿΣ κ 

ῥέων “Ζχέρων, ος δὲ ἐρήμων τε τόπων ῥεῖ ἄλλων καὶ 

118δὴ καὶ ὑπὸ γῆν ῥέων | εἰς τὴν λίμνην ἀφικνεῖται τὴν 
᾿Αχερουσιάδ ὗ αἱ τῶ λ η ὺ τῶ χερουσιάδα, οὐ αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαὶ τῶν 
“πολλῶν ἀφικνοῦνται καί τινας εἱμαρμένους χρόνους 

᾿ μείνασαι, αἵ μὲν μακροτέρους, αἷ δὲ βραχυτέρους, πάλιν 
3 ’ ᾽ Ἁ -“ . ἢ ’ ’, Ἁ ᾿ 

ἐκπέμπονται εἰς τὰς τῶν ξῴων γενέσεις. τρίτος δὲ ποταμὸς 
4 ᾿ ῇ Ἁ -“ -" 

τούτων κατὰ μέσον ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆς 
ἐκπίπτει εἰς τόπον μέγαν πυρὶ πολλῷ καιόμενον, καὶ λί- 

» ΄, ως ϑ». δον δεν ’ , [γ 
μνην ποιεῖ μείζω τῆς παρ ἡμῖν ϑαλάττης, ζέουσαν υδα- 

Ἁ ἡ τὶ 3 ως Ἁ - ν Ἁ 

τος καὶ πηλοῦ" ἐντεῦϑεν δὲ χωρεῖ κύκλῳ ϑολερος καὶ 

Β[πηλώδης, περιελιττόμενος δὲ τῇ γῇ ἄλλοσέ τε ἀφι- 
κνεῖται καὶ παρ᾽ ἔσχατα τῆς ᾿Ζχερουσιάδος λίμνης, 
οὐ συμμιγνύμενος τῷ ὕδατι" περιελιχϑεὶς δὲ πολλάκις 

“- , ’ -"΄᾿ ε 

ὑπὸ γῆς ἐμβάλλει κατωτέρω τοῦ Ταρτάρου" οὗτος δ᾽ 
, ε 

ἐστὶν ὃν ἐπονομάξουσιν Πυριφλεγέϑοντα, οὐ καὶ οἱ 

δύακες ἀποσπάσματα ἀναφυσῶσιν ὅπῃ ἂν τύχωσι τῆς 
γῆς. τούτου δὲ αὖ καταντικρὺ ὃ τέταρτος ἐκπέπτει 
εἰς τόπον πρῶτον δεινόν τε καὶ ἄγριον, ὡς λέγεται, 

Οχρῶμα δ᾽ ἔχοντα ὅλον οἷον ὁ κυανός, | ὃν δὴ ἐπονο- 
μάξουσι Στύγιον, καὶ τὴν λίμνην, ἣν ποιεῖ ὁ ποταμὸς 
ἐμβάλλων, Στύγα" ὁ δ᾽ ἐμπεσὼν ἐνταῦϑα καὶ δεινὰς 
δυνάμεις λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι, δὺς κατὰ τῆς γῆς, 
περιελιττόμενος χωρεῖ ἐναντίος τῷ Πυριφλεγέϑοντι 

Ἁ 9 -“ 3 Ὁ τϑ [4 ’, 3 3 Ἂ 

καὶ ἀπαντᾷ ἐν τῇ ᾿Αχερουσιάδι λίμνῃ ἐξ ἐναντίας 
Ἁ 3 Ἁ Ἧ, [4 Ν᾽ ᾽ , 3 Ἁ Ἁ 

καὶ οὐδὲ τὸ τούτου ὕδωρ οὐδενὶ μίγνυται, ἀλλὰ καὶ 
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τ ᾿ 
οὗτος κύχλῳ περιελθὼν ἐμβάλλει εἰς τὸν Τάρταρον 
ἐναντίος τῷ Πυριφλεγέϑοντι" ὄνομα δὲ τούτῳ ἐστίν, 
ὡς οἵ ποιηταὶ λέγουσιν, Κωκυτός. 

ΠΧΠ. [Τούτων δὲ οὕτως πεφυκότων, ἐπειδὰν Ὁ 
ἀφίκωνται οἵ τετελευτηκότες εἰς τὸν τόπον οἷ ὁ δαί- 

[4 ’ γε. Ἁ [4 [κι μῶν ἕκαστον κομίζει, πρῶτον μὲν διεδικάσαντο οἵ 

τε καλῶς καὶ ὁσίως βιώσαντες καὶ οἵ μή. καὶ οἱ μὲν 
ἂν. δόξωσι μέσως βεβιωκέναι, πορευϑέντες ἐπὶ τὸν 
ΝΖ ’ 2 , τι δὲ) 3 - -] “4 τρ ἐδ ὌΝ 

χέροντα, ἀναβάντες ἃ δὴ αὐτοῖς ὀχήματα ἐστιν, ἐπὶ 
τούτων ἀφικνοῦνται εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἐκεῖ οἰκοῦσίέ 
τε καὶ καϑαιρόμενοι τῶν τε ἀδικημάτων διδόντες 
δίκας ἀπολύονται, εἴ τίς τι ἠδίκηκεν, τῶν τε εὐεργε- 

-Ὁ Ἁ ’ Ἁ δ 2ω», [2 ᾿ 2 

σιῶν τιμὰς | φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστος" οἵ δ᾽ Ε 
Ἃ ΄ 3 ’ “ κ. Ἁ ’ - 6 

ἂν δόξωσιν ἀνιάτως ἔχειν διὰ τὰ μεγέϑη τῶν ἀμαρτη- 
έ Ἣ ρ ’ὕ Ἁ Α Υ 41 [ 

ματῶν. ἢ ἱεροσυλίας πολλὰς καὶ μεγαλὰς ἢ φονοῦυς 

ἀδίκους καὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασμένοι ἢ ἄλλα, 
ὅσα τοιαῦτα τυγχάνει ὄντα, τούτους δὲ ἡ προσήκουσα 

τὰ .»», ᾿ ΄ δ᾽ " Β , 
μοῖρα ῥίπτει εἰς τὸν Τάρταρον, οϑὲν οὔποτε ἐχβαί- 

νουσιν. οἱ δ᾽ ἂν ἰάσιμα μέν, μεγάλα δὲ δόξωσιν 
ἡμαρτηκέναι ἁμαρτήματα, οἷον πρὸς πατέρα ἢ μητέρα 
π΄ Ὁ 3 - Ψ νὰ Ἁ ; 3 - 
ὑπ᾽ ὀργῆς βίαιόν τι πράξαντες, καὶ μεταμέλον [ αὐτοῖς114 

τὸν ἄλλον βίον βιῶσιν, ἢ ἀνδροφόνοι τοιούτῳ τινὶ 
» ’ ’ ΞΕ Ἁ 3 "- Ἁ 3 

ἄλλῳ τρόπῳ γένωνται, τούτους δὲ ἐμπεσεῖν μὲν εἰς 

τὸν Τάρταρον ἀνάγκη, ἐμπεσόντας δὲ αὐτοὺς καὶ 
ἐνιαυτὸν ἐκεῖ γενομένους ἐκβάλλει τὸ κῦμα, τοὺς μὲν 
ἀνδροφόνους κατὰ τὸν Κωκυτόν, τοὺς δὲ πατραλοίας 

, Ἁ Ἁ ’ 2 . 
καὶ μητραλοίας κατὰ τὸν Πυριφλεγέϑοντα᾽ ἐπειδὰν 

ὃὲ φερόμενοι γένωνται κατὰ τὴν λίμνην τὴν ᾿4χε- 
ρουσιάδα, ἐνταῦϑα βοῶσί τε καὶ καλοῦσιν, οἵ μὲν οὖς 
ἀπέχτειναν, οὗ δὲ οὖς ὕβρισαν, καλέσαντες δ᾽ ἵκε- 
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Βτεύουσι καὶ δέονται | ἐᾶσαι σφᾶς ἐκβῆναι εἰς τὴν 
λίμνην καὶ δέξασϑαι, καὶ ἐὰν μὲν πείσωσιν, ἐκβαίνουσί 

" -" 3 

τε καὶ λήγουσι τῶν κακῶν, εἰ δὲ μή, φέρονται αὐὖϑις 
εἰς τὸν Τάρταρον καὶ ἐχεῖϑεν πάλιν εἰς τοὺς ποτα- 

μούς, καὶ ταῦτα πάσχοντες οὐ πρότερον παύονται, 
πρὶν ἂν πείσωσιν οὺς ἠδίκησαν" αὕτη γὰρ ἡ δίκη 

ὑπὸ τῶν δικαστῶν αὐτοῖς ἐτάχϑη. οἱ δὲ δὴ ἂν δόξωσι 
΄, ΄ » εξ 

διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι, οὑτοί εἰσιν οἵ 
τῶνδε μὲν τῶν τόπων τῶν ἐν τῇ γῇ ἐλευϑερούμενοί 

τε καὶ ἀπαλλαττόμενοι ὥσπερ δεσμωτηρίων, ] ἄνω δὲ 
εἰς τὴν καϑαρὰν οἴκησιν ἀφικνούμενοι καὶ ἐπὶ γῆς 
οἰκιξόμενοι. τούτων δὲ αὐτῶν οἵ φιλοσοφίᾳ ἱκανῶς 
καϑηράμενοι ἄνευ τε σωμάτων ξῶσι τὸ παράπαν εἰς 
τὸν ἔπειτα χρόνον, καὶ εἰς οἰκήσεις ἔτι τούτων καλ- 
λέους ἀφικνοῦνται, ἃς οὔτε ῥάδιον δηλῶσαι οὔτε ὃ 
χρόνος ἱκανὸς ἐν τῷ παρόντι. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα 
χρὴ ὧν διεληλύϑαμεν, ὦ Σιμμία, πᾶν ποιεῖν, ὥστε 
ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν τῷ βίῳ μετασχεῖν" καλὸν 

δ Ν 5 Ἃ ς 2 ᾿ ΄. 

γὰρ τὸ ἀϑλον καὶ ἡ ἐλπὶς μεγαλη. 

" ΠΧΠ]. Τὸ μὲν οὖν τοιαῦτα | διισχυρίσασϑαι οὔ- 
2 ἰν 3 Ἁ “ 3 ’ - " 

τῶς ἔχειν, ὡς ἐγὼ διεληλυῦϑα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι 
3 , ὩὋ ’ Ἅ δ τν 2 Ἁ ἽΝ Ὁ 9 »᾿ 

ἀνδοί" ὅτι μέντοι ἢ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα περὶ 
. ν ς “ ᾿ ν Α, ἐως ι ἐγὸς δι δῶ , 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, ἐπείπερ ἀϑάνατόν 
γε ἡ ψυχὴ φαίνεται οὖσα, τοῦτο καὶ πρέπειν μοι 
δοκεῖ χαὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν" 
καλὸς γὰρ ὃ κίνδυνος" καὶ χρὴ τὰ τοιαῦτα ὥσπερ 
ἐπάδειν ἑαυτῷ, διὸ δὴ ἔγωγε καὶ πάλαι μηκύνω τὸν 

-“Ὕ.- 2 Ἁ Ι- Ἁ [4 “ ᾿ Ἁ “ υὖϑον. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα ϑαρρεῖν χρὴ περὶ τῇ 
δ » Ὁ ΣΝ, [χὰ 2 4 ’, Ἁ Ἁ ,, 

ἑαυτοῖ ψυχῇ ἄνδρα, οστις ἕν τῷ βίῳ τὰς μὲν ἄλλας 

Ε ἡδονὰς | τὰς περὶ τὸ σῶμα καὶ τοὺς κόσμους εἴασε 
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’, ς 2 ’ "Ἢ Ἁ , ίω 

χαίρειν, ὡς αλλοτρίους τε ὄντας, καὶ πλέον ϑατερον 
δ , ᾽ , ι ν ᾿ . , 
ἡγησάμενος ἀπεργάζξεσϑαι, τὰς δὲ περὶ τὸ μανϑάνειν 
ἐσπούδασέ τε καὶ κοσμήσας τὴν ψυχὴν οὐκ ἀλλοτρίῳ 
᾽ Ἁ - 3 - ’ ’ Α ͵ ἀλλὰ τῷ αὐτῆς κόσμῳ, σωφροσύνῃ τε καὶ δικαιοσύνῃ 

Ν 3 , δ ,, ἃ , " 3 ΄, “ 
καὶ ἀνδρείᾳ καὶ ἐλευθερίᾳ καὶ  ἀληϑείᾳ, οὕτω περι-115 

μένει τὴν εἰς “Διδου πορείαν, ὡς πορευσόμενος ὅταν 
ἡ εἱμαρμένη καλῇ. ὑμεῖς μὲν οὐν,᾽ ἔφη, ᾿ὦ Σιμμία 

Ἁ ὃ Α ΓΕ 5 “ ’ὔ 

τε χαὶ Κέβης καὶ οἱ ἄλλοι, εἰς αὐϑις ἕν τινι χρονῷ 
[ω} Ις Ἢ » ἢ Ἁ τα “᾿ - , Ἅ 

ἕχαστοι πορευσεσϑε᾽ ἐμὲ δὲ νῦν ἤδη καλεῖ, φαίη ἂν 

ἀνὴρ τραγικός, ἡ εἱμαρμένη, καὶ σχεδόν τί μοι ὥρα 
’ . ᾿ ἜΣ ΟΣ τε ᾿ . , 

τραπέσϑαν πρὸς τὸ λουτρόν᾽ δοχεῖ γὰρ δὴ βέλτιον 

εἶναν λουσάμενον πιεῖν τὸ φάρμακον καὶ μὴ πράγ- 
ματα ταῖς γυναιξὶ παρέχειν νεκρὸν λούειν.ἢ 

ΠΧΙΥ. Ταῦτα δὴ εἰπόντος αὐτοῦ ὃ Κρίτων" 
ς 5 ΕῚ ᾽ ς 5 Γ ς ’, Α ἙἉ δὴ, 9 νυ ὧν εἶεν, [| ἔφη, ᾿ὦ Σώκρατες" τί δὲ τούτοις ἢ ἐμοὶ ἐπι- Β 
στέλλεις ἢ περὶ τῶν παίδων ἢ περὶ ἄλλου του, ὅτι 
ἄν ὅοι ποιοῦντες ἡμεῖς ἐν χάριτι μάλιστα ποιοῖμεν; 
ξ δ ρας ; ὯΝ ΓΑ ’ 3 φχ ΄ 

ἄπερ ἀεὶ λέγω, ἔφη, “ὦ Κρίτων, οὐδὲν καινότερον" 

ὅτι ὑμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι ὑμεῖς καὶ ἐμοὶ καὶ 
τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐν χάριτι ποιήσετε ἅττ᾽ 
ἂν ποιῆτε, κἂν μὴ νῦν ὁμολογήσητε" ἐὰν δὲ ὑμῶν 
μὲν αὐτῶν ἀμελῆτε καὶ μὴ ϑέλητε ὥσπερ κατ᾽ ἴχνη 
κατὰ τὰ νῦν τὲ εἰρημένα καὶ τὰ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν 
χρόνῳ ζῆν, οὐδὲ ἐὰν πολλὰ ὁμολογήσητε | ἐν τῷ παρ-Ο 
, 2 φ" , ’ ΕῚ [ -» Ἁ 

ὄντι καὶ σφόδρα, οὐδὲν πλέον ποιήσετε. “ταῦτα μὲν 
τοίνυν προϑυμηϑησόμεϑα,᾽ ἔφη, “οὕτω ποιεῖν" ϑάπτω- 
μεν δέ σὲ τίνα τρόπον; Ὅπως ἄν, ἔφη, ᾿βούλησϑε, 
ἐάνπερ γε λάβητέ μὲ καὶ μὴ ἐχφύγω ὑμᾶς. γελάσας 
δὲ ἅμα ἡσυχῇ καὶ πρὸς ἡμᾶς ἀποβλέψας εἶπεν" “οὐ 

, Δ ιν ὦν ΄ ς ᾽ ΄ ξ 
πείϑω, ὦ ἄνδρες, Κρίτωνα, ὡς ἐγὼ εἶμι οὗτος Σω- 
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κράτης, ὃ νυνὶ διαλεγόμενος καὶ διατάττων ἕκαστον 
τῶν λεγομένων, ἀλλ᾽ οἴεταί μὲ ἐκεῖνον εἶναι, ὃν ὄψε- 

Ὦται ὀλίγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ | δή, πῶς με 
ϑάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πεποίημαι, 
ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν παραμενῶ, 
ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή τινας εὐδαι- 
μονίας, ταῦτά μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, παρα- 
μυϑούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγγυή- 
σασϑεὲ οὖν μὲ πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν 
ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἠγγυᾶτο. 
οὗτος μὲν γὰρ ἦ μὴν παραμενεῖν᾽ ὑμεῖς δὲ ἦ μὴν 
μὴ παραμενεῖν ἐγγυήσασϑε, ἐπειδὰν ἀποϑάνω, ἀλλὰ 

Ε| οἰχήσεσϑαι ἀπιόντα, ἵνα Κρίτων ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ 
ὁρῶν μου τὸ σῶμα ἢ καιόμενον ἢ κατορυττόμενον 
ἀγαναχτῇ ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ 
ἐν τῇ ταφῇ, ὡς ἢ προτίϑεται Σωκράτη ἢ ἐκφέρει ἢ 
κατορύττει. εὖ γὰρ ἴσϑι.᾽ ἦ δ᾽ ὅς, “ὦ ἄριστε Κρίτων, 
τὸ μὴ καλῶς λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημ- 
μελές, ἀλλὰ καὶ κακὸν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ 
ϑαρρεῖν τε χρὴ καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα ϑάπτειν, καὶ 

ιἰϑϑάπτειν οὕτως, ὅπως ἄν δοι φίλον ἡ καὶ μάλιστα 

ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 
ΧΥ. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς 

οἴκημά τι ὡς λουσόμενος, καὶ ὃ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, 
ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς 
ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ 
ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξιόν- 
τες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενον ὥσπερ 
πατρὸς στερηϑέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα βίον. 

Β ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο | καὶ ἠνέχϑη παρ᾽ αὐτὸν τὰ παι- 
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΄ - ω 4 τῇ δία --- δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἤσαν, εἷς δὲ 
μέγας --- καὶ αἵ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, ἐκείναις 

ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος διαλεχϑείς τε καὶ ἐπιστείλας 
ἅττα ἐβούλετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέ- 

ΠΗ ἄδι Ἃ Ἁ Ω 3 ς » Ὁ! ΕΝ 
ναι ἐκέλευσεν. αὑτὸς δὲ ἡχὲ παρ ἡμᾶς. καὶ ἣν ἤδη 
" Ἁ ς ,ὕ͵ -" ’ ᾿ Ἁ 

ἔγγυς ἡλίου δυσμῶν" χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν 

ἔνδον. ἐλϑὼν δ᾽ ἐκαϑέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πολλὰ 
μετὰ ταῦτα διελέχϑη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπη- 

᾿ς Ά, Ἁ 3 ΑΕ, 55 Γ Θ΄ τ 5} τ᾿ 9 
θέτης καὶ στὰς παρ΄ αὑτον᾽ “ὦ | Σωκρατες. ἔφη. οὐ Ὁ 

καταγνώσομαι σοῦ ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι μοι 
χαλεπαίνουσι καὶ καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παρ- 

αγγέλλω πίνειν τὸ φάρμακον ἀναγκαξόντων τῶν ἀρ- 
ῇ Ἁ Ἁ 3 "ν - ώ "7 2 ῇ “ 

χόντων. σὲ δὲ ἐγὼ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἕν τούτῳ τῷ 

χρόνῳ γενναιότατον καὶ πραότατον καὶ ἄριστον ἄνδρα 
ὄντα τῶν πώποτε δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν 
εὖ οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὰρ 

Ἁ ᾿ “ἃ 3 δ κὸν ὔ » 53 ᾿ εἰ ..5 

τοὺς αἰτίους, ἄλλα ἐκείνοις. νῦν, οἰσϑα γὰρ ἃ ἡλθϑον 

ἀγγέλλων, χαῖρέ τε καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα | φέρειν τὰ Ὁ 
ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα δακρύσας μεταστρεφόμενος ἀπῇει. 
καὶ ὃ Σωκράτης ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν" “καὶ σύ, 
ἔφη. ἱχαῖρε, καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα 
πρὸς ἡμᾶς" “ὡς ἀστεῖος." ἔφη, “ὃ ἄνϑρωπος" καὶ παρὰ 
πάντα μοι τὸν χρόνον προσήει καὶ διελέγετο ἐνίοτε 

5 »" -" - ’ 

καὶ ἦν ἀνδρῶν λῷστος, καὶ νῦν ὡς γενναίως μὲ ἀπο- 
ΠῚ 5 , ϑι 

δακρύει. ἀλλ᾽ ἄγε δή, ὦ Κρίτων, πειϑώμεϑα αὐτῷ, 
,ὔ Ἁ [4 

καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ 
μή, τριψάτω ὁ ἄνϑρωπος. καὶ ὁ Κρίτων" “ἀλλ᾽ οἶμαι, 
Ι ἔφη, “ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς Εὶ 
ΒΩ Ἁ ὕὔ 4.4 δὴ σι. ἃ 5 , ; 
ρεσιν καὶ οὕπω δεδυκέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ οἶδα καὶ 
Ω ᾿ 2 Ἁ , ᾽ Ἁ -" ᾽ 

ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνοντας, ἐπειδὰν παραγγελϑῇ αὐὖ- 
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"- 3 

τοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγε- 
’ : -" 

νομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν τύχωσιν ἐπιϑυμοῦντες. ἀλλὰ 
μηδὲν ἐπείγου" ἔτι γὰρ ἐγχωρεῖ. καὶ ὃ Σωκράτης" 

“" 3 ΄ » , “ 
εἰκότως γε, ἔφη, “ὦ Κρίτων, ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποι- 
οὔσιν, οὺς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ κερδαίνειν ταῦτα 

ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως οὐ ποιήσω" 
95 « Ν . ’΄ 3 , σ΄’ Ἁ 

:τοὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν | ὀλίγον ὑστερον πιῶν 

ἄλλο  γέλ ἡῳλή ὑπ ῦ. γλιχό γε ἢ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλιχόμενος 
τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. ἀλλ᾽ 
ἴϑι, ἔφη, 'πιϑοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ἼΧΥῚ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ 
πλησίον ἑστῶτι. καὶ ὁ παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρό- 

΄, ἕ »“ Α ’ ΄ . 
νον διατρίψας ἥκὲν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναν τὸ 

φάρμακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον" ἰδὼν δὲ ὁ 
5 ᾿ 3 

Σωκράτης τὸν ἄνϑρωπον᾽ “εἶεν, ἔφη, “ὦ βέλτιστε, 
᾿Ὶ ᾿Ὶ ΄ ᾽ ; ’ Ἁ »" 9 θὰ» ιν 

σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; “οὐδὲν 
,Ψ᾿ 9 ᾽ [ ’ δ’ ἢ ΄ 

ἄλλο, ἔφη, ἢ πιόντα περιιέναι, ἕως ἂν δου βά- 
Βρος ἕν τοῖς σκέλεσι ] γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" 

Α δ“, ΓΕ ΄ 9 Ὰ “ » ᾿ , 
καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν πύ- 
λικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν καὶ μάλα ἵλεως, ὦ 
᾿Εχέχρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφϑείρας οὔτε τοῦ 

Ἅ - [4 3 3 ἰχέ ἡ 

χρώματος οὔτε τοῦ προσῶπον, ἀλλ΄. ὠὡδπερ εἰωϑει, 

ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνϑρωπον᾽ “τέ λέγεις, 
ἔφη, ἱπερὶ τοῦδε τοῦ πώματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί 
τινι; ἔξεστιν ἢ οὔ; “τοσοῦτον,᾽ ἔφη, “ὦ Σώκρατες, 
τρίβομεν, ὅσον οἰόμεϑα μέτριον εἶναι. πιεῖν. “μαν- 

5 -ν » Οϑάνω, ἡ δ᾽ ὅς" “ἀλλ᾽ εὔχεσϑαί γέ που τοῖς | ϑεοῖς 
2“ ’, Ἁ “4 Ν ’ Ν 2 [ 3 » 
ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε 

3 “- ’ ᾿ 3] Ἃ 2 Ἁ 2 , Ψ 

εὐτυχὴ γενέσθαι" ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαΐί τὲ καὶ γέ- 
νοιτὸ ταύτῃ. καὶ ὥμ᾽ εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 
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μάλα εὐχερῶς καὶ εὐχόλως ἐξέπιεν. καὶ ἡμῶν οὗ 
πολλοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε ἦσαν κατέχειν τὸ 
(ἡ δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά τε καὶ πεπω- 

΄ “ Ἀ 3 ᾽ 2 “ ’ νὴ 2 τω 3 
κότα, οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε βία καὶ αὐτοῦ ἀστακτὶ 
3 , Ἁ [4 “ 2 ΑΔ 3 ’ 

ἐχῶρει τὰ δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον 
3 ΄ 3 Χ Ἁ "] »" 4 3 Ἁ Ἀ » ἐμαυτόν" οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ 

, [ 3 Ἁ δ ἥ 2 , μπ Ἁ τύχην, οἵου ἀνδρὸς | ἑταίρου ἐστερημένος εἴην. ὁ δὲ Ὁ 
Κρίτων ἔτι πρότερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἣν 
κατέχειν τὰ δάκρυα, ἐξανέστη. ᾿Δπολλόδωρος δὲ καὶ 
ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ 
δὴ καὶ τότε ἀναβφυχησάμενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν 
οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλασε τῶν πρτον τ τ πλήν γε 
αὐτοῦ Σωκράτους. ἔχεῖνος δέ᾽ “οἷα, ἔφη; ᾿ποιεῖτε; ὦ 

ϑαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς 
γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν" καὶ 

᾿ ἘΠ Ο ᾽ ΄ ᾿ » 3 ᾽ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν εὐφημίᾳ | χρὴ τελευτᾶν. ἀλλ᾽ 
ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκού- 

3 , ; Ἁ 3 ’ . ῇ σαντες ἠσχύνθημέν τε καὶ ἐπέσχομεν τοῦ δακρύειν. 
ὁ δὲ περιελϑών, ἐπειδή οἵ βαρύνεσϑαι ἔφη τὰ σκέλη, 

, “ γέ Χ 3. ἢ ς Ψ κατεχλίϑη ὕπτιος" οὕτω γὰρ ἐκέλευεν ὃ ἄνϑρωπος" 
καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρ- 
μακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ 
τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα 
, ΡῚ , - 2 2 ᾿ Ἐ Ἁ Ἁ » 

ἤρετο, εἰ αἰσϑανοιτο ὁ δ΄ οὐκ ἔφη" καὶ μετὰ τοῦτο 

αὖϑις | τὰς κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν ἐπεδεί-118 
κνυτο, ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πηγνῦτο. καὶ αὐτὸς ἥπτετο 

κ κ᾿ Ω’ 2 Ἁ ) “» ,ὕ ’ 9... ὃν» 
καὶ εἶπεν, ὁτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, 

“ἤ 3: ΜΛ 2 Δ Χ 
τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τι αὐτοῦ ἠν τὰ περὶ 
τὸ ἦτρον ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψάμενος --- ἐνεκεχά- 
λυπτο γάρ -- εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον ἐφϑέγξατο' “ὦ 
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Κρίτων, ἔφη, 'τῷ ᾿Δσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα" 
ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε.᾽ “ἀλλὰ ταῦτα, ἔφη, 
“ἔσται, ὁ Κρίτων" “ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο λέγεις. 
ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεχρίνατο, ἀλλ᾽ 
ὀλίγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήϑη τε καὶ ὃ ἄνϑρωπος 
ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν᾽ ἰδὼν 
δὲ ὁ Κρίτων συνέλαβε τὸ στόμα καὶ τοὺς ὀφϑαλ- 
μούς. : 

ΤΧΎΥΤΙ. Ἤδε ἡ τελευτή, ὦ Ἐχέκρατες, τοῦ ἕταί- 
ρου ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός. ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν 
τότε ὧν ἐπειράϑημεν ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιμωτά- 
του καὶ δικαιοτάτου. 



ΕΡΑΤΎΛΔΟΣ 

[ἢ περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος, λογυκός]. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΦΩΠΑ 

ἙΡΜΟΓΈΝΗΣ, ΚΡΑΤΥΛΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

1. ἘΡΜ. Βούλει οὖν καὶ Σωκράτει τῷδε ἀνακοι- 
᾿, δ᾽ ΄ 

νωσώμεϑα τὸν λόγον: 

ΚΡ, Εἴ σοι δοκεῖ. 

ΕΡΜ. Κρατύλος φησὶν ὅδε, ὦ Σώκρατες, ὀνόματος 
ὀρϑότητα εἶναι ἑκάστῳ τῶν Ὄντων φύσει πεφυκυῖαν, 

καὶ οὐ τοῦτο εἶναι ὄνομα ὃ ἄν τινες ξυνϑέμενοι καλεῖν 
χαλῶσι, τῆς αὑτῶν φωνῆς μόριον ἐπιφϑεγγόμενοι., 

ἀλλὰ ὀρϑότητά τινα τῶν ὀνομάτων πεφυκέναι καὶ 

Ἕλλησι καὶ ] βαρβάροις τὴν αὐτὴν ἅπασιν. ἐρωτῶ οὖν 
αὐτὸν ἐγώ, εἰ αὐτῷ [πότερον] Κρατύλος τῇ ἀληϑείᾳ 
ὄνομα [ἐστὴν ἢ οὔ] ὁ δὲ ὁμολογεῖ [αὑτῷ γε τοῦτο 

ὄνομα εἶναι]. τέ δὲ Σωκράτει; ἔφην. “Σωκράτης, 
ἢ δ᾽ ὅς. “οὐχοῦν χαὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις πᾶσιν, 
Ο’ - ΕΙ δ’ -ν ΄ 2 δ ἵ, ὅπερ καλοῦμεν ὄνομα ἕκαστον, τοῦτό ἐστιν ἑκάστῳ 
ὄνομα; ὃ δέ: “οὔκουν σοί γε, ἦ δ᾽ ὅς, “ὄνομα Ἕρμο- 
γένης, οὐδὲ ἂν πάντες καλῶσιν ἄνϑρωποι. καὶ ἐμοῦ 
3 -Ὁ ’ 3 ’ δ’ Ἁ ’ 

ἐρωτῶντος καὶ προϑυμουμένου εἰδέναι ὅτι ποτὲ λέγει. 

᾿ οὔτε ἀποσαφεῖ οὐδὲν εἰρωνεύεταί τε πρός με, προῦσ- 
᾽ς ΄ 3 Ν 2 δ »-Ὁ᾿ -“, ς 3 Ἁ ποιούμενός τι αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ διανοεῖσθαι ὡς εἰδὼς 

περὶ αὐτοῦ, ὃ εἰ βούλοιτο σαφῶς εἰπεῖν, ποιήσειεν ἂν 

5.1 

Ῥ. 8885 

884 
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καὶ ἐμὲ ὁμολογεῖν καὶ λέγειν ἅπερ αὐτὸς λέγει. εἰ 
οὖν πῃ ἔχεις συμβαλεῖν τὴν Κρατύλου μαντείαν, 
ἡδέως ἂν ἀκούσαιμι" μᾶλλον δὲ αὐτῷ σοι ὅπῃ δοκεῖ 
περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος, ἔτι ἂν ἥδιον πυϑοίμην, εἴ 
σοι βουλομένῳ ἐστίν. 

Σ,, Ὦ παῖ Ἱππονίκου Ἑρμόγενες, παλαιὰ παροι- 
μία, ὅτι [] χαλεπὰ τὰ καλά ἐστιν ὕπῃ ἔχει μαϑεῖν" καὶ 

δὴ καὶ τὸ περὶ τῶν ὀνομάτων οὐ σμικρὸν τυγχάνει 
ὃν μάϑημα. εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ἤδη ἠκηκόη παρὰ Προ- 
δίκου τὴν πεντηκοντάδραχμον ἐπίδειξιν, ἣν ἀκούσαντι 

ὑπάρχει περὶ τοῦτο πεπαιδεῦσϑαι, ὥς φησιν ἐκεῖνος. 

οὐδὲν ἂν ἐκώλυέν σὲ αὐτίκα μάλα εἰδέναι τὴν ἀλή- 
ϑειαν περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος" νῦν δὲ οὐκ ἀκήχοα, 

ἀλλὰ τὴν δραχμιαίαν" οὔκουν οἶδα, 1 πῇ ποτε τὸ ἀλη- 
ϑὲς ἔχει περὶ τῶν τοιούτων. συζητεῖν μέντοι ἕτοιμός 
εἶμι καὶ σοὶ καὶ Κρατύλῳ κοινῇ. ὅτι δὲ οὔ φησί σοι 
Ἑρμογένη ὄνομα εἶναι τῇ ἀληϑείᾳ, ὥσπερ ὑποπτεύω 
αὐτὸν σκώπτειν" οἴεται γὰρ ἴσως δὲ χρημάτων ἐφιέ- 

μενον κτήσεως ἀποτυγχάνειν. ἀλλ᾽, ὃ νῦν δὴ ἔλεγον, 

εἰδέναι μὲν τὰ τοιαῦτα χαλεπόν, εἰς τὸ κοινὸν δὲ 
καταϑέντας χρὴ σκχοπεῖν, εἶτε ὡς σὺ λέγεις ἔχει εἴτε 

ὡς Κρατύλος. 

11. ἜΡΜ. Καὶ μὴν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, πολλάκις 

δὴ καὶ τούτῳ διαλεχϑεὶς καὶ ἄλλοις πολλοῖς, οὐ δύναμαι 

πεισϑῆναι, ὡς ἄλλη τις 1] ὀρθότης ὀνόματος ἢ ξυνϑήκη 

καὶ ὁμολογία. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ, ὅτι ἄν τίς τῷ ϑῆται 

ὄνομα, τοῦτο εἶναι τὸ ὀρϑόν" καὶ ἂν αὖϑίς γε ἕτερον 

μεταϑῆται, ἐκεῖνο δὲ μηκέτι καλῇ, οὐδὲν ἧττον τὸ 
ὕστερον ὀρϑῶς ἔχειν τοῦ προτέρου, ὥσπερ τοῖς οἰκέ- 
ταῖς ἡμεῖς μετατιϑέμεϑα [οὐδὲν ἧττον τοῦτ᾽ εἶναι ὁρ- 
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ϑὸν τὸ μετατεϑὲν τοῦ πρότερον κειμένου] οὐ γὰρ 
φύσει ἑκάστῳ πεφυκέναι ὄνομα οὐδὲν οὐδενί, ἀλλὰ 

νόμῳ καὶ ἔϑει τῶν ἐϑισάντων τε καὶ καλούντων. εἰ 

δέ πῃ ἄλλῃ ἔχει, ἕτοιμος ἔγωγε | καὶ μανϑάνειν καὶ 

ἀκούειν οὐ μόνον παρὰ Κρατύλου, ἀλλὰ καὶ παρ᾽ 
ἄλλου ὁτουοῦν. 

Ι ΣΦ. Ἴσως μέντοι τὶ λέγεις, ὦ Ἑρμόγενες" σκεψώ- 
μεϑα δέ. ὃ ἂν ϑῇ καλεῖν τις ἕκαστον, τοῦϑ᾽ ἑκάστῳ 
ὄνομα: 

ἘΡΜΝ. ἼἜμοιγδ δοκεῖ. 

Σἕδ. Καὶ ἐὰν ἰδιώτης καλῇ καὶ ἐὸν πόλις: 
ΕΡΜ. Φημί. 

Σ᾿. Τί οὖν; ἐὰν ἐγὼ καλῶ ὁδτιοῦν τῶν ὄντων, 
οἷον ὃ νῦν καλοῦμεν ἄνϑρωπον, ἐὰν ἐγὼ τοῦτο ἵππον 

προσαγορεύω, ὃ δὲ νῦν ἵππον, ἄνθρωπον, ἔσται δημο- 

σίᾳ μὲν ὄνομα ἄνθρωπος τῷ αὐτῷ, ἰδία δὲ ἵππος: 
καὶ ἰδία μὲν αὖ ἄνϑρωπος, δημοσίᾳ δὲ ἵππος; οὕτω 
λέγεις; 

' ἘΡΜ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

11. Σ, Φέρε δή μοι τόδε εἰπέ. καλεῖς τι 
ἀληϑῆ λέγειν καὶ ψευδῆ; 

ἘΡΜ. Ἔγωγε. 

ΣΩ, Οὐκοῦν εἴη ἂν λόγος ἀληϑής, ὃ δὲ ψευδής: 
ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. ᾿2ρ᾽ οὖν οὗτος, ὃς ἂν τὰ ὄντα λέγῃ ὡς 
ἔστιν, ἀληϑής" ὃς δ᾽ ἂν ὡς οὐκ ἔστιν, ψευδής; 

ΕΡΜ. Ναί. 

Σ ), Ἔστιν ἄρα τοῦτο, λόγῳ λέγειν τὰ ὄντα τε 

καὶ μή; 
ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

ῬγΑΤΟΙ ΤὩ 

ΗΕ 
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Σῷ, Ὁ λόγος δ᾽ ἐστὶν ὃ ἀληϑὴς πότερον ὅλος 

μὲν [ ἀληϑής, τὰ μόρια δ᾽ αὐτοῦ οὐκ ἀληϑῆ; 
ΕΡΜ. Οὔκ, ἀλλὰ καὶ τὰ μόρια. 
Σ,(, Πότερον δὲ τὰ μὲν μεγάλα μόρια ἀληϑῆ, τὰ 

δὲ σμικρὰ οὔ" ἢ πάντα; 
ἘΡΜ. Πάντα, οἶμαι ἔγωγε. 
Σὸ. Ἔστιν οὖν ὅτι λέγεις λόγου σμικρότερον 

μόριον ἄλλο ἢ ὄνομα; 

ΕΡΜ. Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο σμικρότατον. 

Σὺ. Καὶ τὸ ὄνομα ἄρα τὸ τοῦ ἀληϑοῦς λόγου 

λέγεται; 
ἘΡΜ. Ναί. 

Σι(), ᾽4ληϑές γε, ὡς φής. 
ἘΡΝΜ. Ναί. 
Σ,. Τὸ δὲ τοῦ ψευδοῦς μόριον οὐ ψεῦδος: 
ΡΜ. Φημί. 

Σ (δ, Ἔστιν ἄρα ὄνομα ψεῦδος καὶ ἀληϑὲς λέγειν, 
εἴπερ καὶ λόγον; 

Ι ΕἘΡΜ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σῶ. Ὃ ἂν ἄρα ἕκαστος φῇ τῷ ὄνομα εἶναι, 

τοῦτό ἐστιν ἑκάστῳ ὄνομα; 
ΕΙΡΜ. Ναί. 
ΣΦ), Ἦ καὶ ὁπόσα ἂν φῇ τις ἑκάστῳ ὀνόματα 

εἶναι, τοσαῦτα ἔσται καὶ τότε, ὁπόταν φῇ; 
ΕΡΜ. Οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ὀνόματος 

ἄλλην ὀρϑότητα ἢ ταύτην, ἐμοὶ μὲν ἕτερον εἶναι 
καλεῖν ἑκάστῳ ὄνομα, ὃ ἐγὼ ἐθέμην, σοὶ δὲ ἕτερον, 
ὃ αὖ σύ. οὕτω δὲ καὶ ταῖς πόλεσιν ὁρῶ ἰδίᾳ ἐπὶ 

τοῖς αὐτοῖς | κείμενα ὀνόματα, καὶ Ἕλλησι παρὰ τοὺς 

ἄλλους Ἕλληνας, καὶ Ἕλλησι παρὰ βαρβάρους. 
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Ινγ. Σῷ. Φέρε δὴ ἴδωμεν, ὦ Ἑρμόγενες, πότερον 
καὶ τὰ ὄντα οὕτως ἔχειν σοι φαίνεται, ἰδίᾳ αὐτῶν ἡ 
οὐσία εἶναι ἑκάστῳ, ὥσπερ Πρωταγόρας ἔλεγεν λέγων 
πάντων χρημάτων μέτρον εἶναι ] ἄνϑρωπον, ὡς ἄρα 

οἷα μὲν ἂν ἐμοὶ φαίνηται τὰ πράγματα, τοιαῦτα μέν 

ἐστιν ἐμοί, οἷα δ᾽ ἂν σοί, τοιαῦτα δὲ σοί" ἢ ἔχειν 
δοκεῖ σοι αὐτὰ αὑτῶν τινα βεβαιότητα τῆς οὐσίας; 

ΕΡΜ. Ἤδη ποτὲ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἀπορῶν καὶ 
ἐνταῦϑα ἐξηνέχϑην εἰς ἅπερ Πρωταγόρας λέγει" οὐ 

πάνυ τι μέντοι μοι δοχεῖ οὕτως ἔχειν. 
Σ,(Ὁ, Τί δέ; ἐς τόδε ἤδη ἐξηνέχϑης, ὥστε μὴ 

πάνυ σοι δοχεῖν εἶναί τινα ] ἄνϑρωπον πονηρόν; 
ΕΡΜ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἀλλὰ πολλάκις δὴ αὐτὸ 

πέπονθα, ὥστε μοι δοκεῖν πάνυ πονηροὺς εἶναί τινας 
ἀνθρώπους. καὶ μάλα συχνούς. 

ΣΦ, Τί δέ; πάνυ χρηστοὶ οὔπω σοι ἔδοξαν εἶναι; 
ΕΡΜ. Καὶ μάλα ὀλίγοι. 
ΣΩ,. Ἔδοξαν δ᾽ οὖν; 

ΕΡΜ. Ἔμοιγε. 

Σϑ, Πῶς οὖν τοῦτο τίϑεσαι; ἄρ᾽ ὧδε" τοὺς μὲν 
πάνυ χρηστοὺς πάνυ φρονίμους, τοὺς δὲ πάνυ πονη- 

ροὺς πάνυ ἄφρονας; 

ΒΕΡΜ. Ἔμοιγε | δοκεῖ οὕτως. 
ΣΦ, Οἷόν τε οὖν, εἰ Πρωταγόρας ἀληϑῆ ἔλεγεν 

καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀλήϑεια, τὸ οἷα ἂν δοκῇ ἑκάστῳ τοι- 
αὔτα καὶ εἶναι, τοὺς μὲν ἡμῶν φρονίμους εἶναι, τοὺς 
δὲ ἄφρονας; 

ἘΡΜ. Οὐ δῆτα. 

ΣΦ, Καὶ ταῦτά γε, ὡς ἐγώμαι, σοὶ πάνυ δοκεῖ, 
φρονήσεως οὔσης καὶ ἀφροσύνης μὴ πάνυ δυνατὸν 
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εἶναι Πρωταγόραν ἀληϑῆ λέγειν. οὐδὲν γὰρ ἄν που 
τῇ ἀληϑείᾳ ὃ ἕτερος τοῦ ἑτέρου φρονιμώτερος εἴη; 

εἴπερ ἃ ἂν ἑκάστῳ δοχῇ ἑκάστῳ | ἀληϑῆ ἔσται. 
ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 

Υ. Σῷ. ᾿4λλὰ μὴν οὐδὲ κατ᾿ Εὐϑύδημόν γε, 
οἶμαι, σοὶ δοκεῖ πᾶσι πάντα ὁμοίως εἶναι ἅμα καὶ ἀεί. 
οὐδὲ γὰρ ἂν οὕτως εἶεν οἵ μὲν χρηστοί, οἵ δὲ πονη- 
ροί, εἰ ὁμοίως ἅπασι καὶ ἀεὶ ἀρετή τε καὶ κακία εἴη. 

ΕΡΝ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 

Σῷ. Οὐκοῦν εἰ μήτε πᾶσι πάντα ἐστὶν ὁμοίως 

ἅμα καὶ ἀεί, μήτε ἑκάστῳ ἰδίᾳ ἕκαστον, δῆλον δὴ ὅτι 

αὐτὰ αὑτῶν οὐσίαν ἔχοντά τινα βέβαιόν ἐστι τὰ | πράγ- 
ματα, οὐ πρὸς ἡμᾶς οὐδὲ ὑφ᾽ ἡμῶν, ἑλκόμενα ἄνω καὶ 

κάτω τῷ ἡμετέρῳ φαντάσματι, ἀλλὰ καϑ' αὑτὰ πρὸς 
τὴν αὑτῶν οὐσίαν ἔχοντα ἧπερ πέφυκεν. 

ΕΡΜ. 4οκεῖ μοι, ὦ Σώκρατες, οὕτω. 
Σ, Πότερον οὖν αὐτὰ μὲν ἂν εἴη οὕτω πεφυ- 

κότα, αἷ δὲ πράξεις αὐτῶν οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον; 
ἢ οὐ καὶ αὗται ἕν τι εἶδος τῶν ὄντων εἰσίν, αἷ πράξειο; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε καὶ αὗται. 
Σ ὦ. Κατὰ | τὴν αὑτῶν ἄρα φύσιν καὶ αἷ πρά- 

ἕξεις πράττονται, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν δόξαν. οἷον 
ἐάν τι ἐπιχειρήσωμεν ἡμεῖς τῶν: ὄντων τέμνειν, πότε- 

ρον ἡμῖν τμητέον ἕκαστον ὡς ἂν ἡμεῖς βουλώμεϑα 
καὶ ᾧ ἂν βουληϑῶμεν, ἢ ἐὰν μὲν κατὰ τὴν φύσιν 
βουληϑῶμεν ἕκαστον τέμνειν τοῦ τέμνειν τε καὶ τέωνε- 
σϑαι καὶ ᾧ πέφυκε, τεμοῦμέν τε καὶ πλέον τι ἡμῖν 
ἔσται καὶ ὀρϑῶς πράξομεν τοῦτο, ἐὰν δὲ παρὰ φύσιν, 
ἐξαμαρτησόμεϑά τε καὶ οὐδὲν πράξομεν; 

ΡΝ. 1 Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτω. 
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Σῷ, Οὐκοῦν καὶ ἐὰν κάειν τι ἐπιχειρήσωμεν, 

οὐ χατὰ πᾶσαν δόξαν δεῖ κάειν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὀρϑήν; 
αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἣ πέφυκεν ἕκαστον κάεσϑαί τε καὶ 
κάειν καὶ ᾧ πέφυκεν; 

ΕΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ,. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα οὕτω; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

ΥΙ. ΣΩ. ἶ4ρ᾽ οὖν οὐ καὶ τὸ λέγειν μία τις τῶν 
πράξεών ἐστιν; 

ἘΡΜ. Ναί. 
ΣΩ, Πότερον οὖν ἧ ἄν τῷ δοκῇ λεκτέον εἶναι, 

ταύτῃ λέγων ὀρϑῶς λέξει, ] ἢ ἐὰν μὲν ἧ πέφυκε τὰ 
πράγματα λέγειν τε καὶ λέγεσθαι καὶ ᾧ, ταύτῃ καὶ 

τούτῳ λέγῃ. πλέον τέ τι ποιήσει καὶ ἐρεῖ, ἂν δὲ μή, 
ἐξαμαρτήσεταί τε καὶ οὐδὲν ποιήσει; 

ἘΡΜ. Οὕτω μοι δοκεῖ, ὡς λέγεις. 

ΣΦ, Οὐκοῦν τοῦ λέγειν μόριον τὸ ὀνομάξειν" 

ὀνομάζοντες γάρ που λέγουσι τοὺς λόγους. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΩ, Οὐκοῦν καὶ τὸ ὀνομάξειν πρᾶξίς τίς ἐστιν, 

εἴπερ καὶ τὸ λέγειν πρᾶξίς τις ἦν περὶ τὰ πράγματα; 
ΕΡΜ. Ναί. 

ΣΩ, “Αἱ δὲ πράξεις ] ἐφάνησαν ἡμῖν οὐ πρὸς 
ἡμᾶς οὖσαι, ἀλλ᾽’ αὑτῶν τινα ἰδίαν φύσιν ἔχουσαι; 

ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ,. Οὐκοῦν καὶ ὀνομαστέον ἣ πέφυκε τὰ πράγ- 

ματα ὀνομάζειν τε καὶ ὀνομάξεσϑαι καὶ ᾧ, ἀλλ᾽ οὐχ 
ἧ ἂν ἡμεῖς βουληϑῶμεν, εἴπερ τι ΤΟΙΣ εἰισερρσθεν 

μέλλει ὁμολογούμενον εἶναι; καὶ οὕτω μὸν ἂν πλέον 

τι ποιοῖμεν καὶ ὀνομάξοιμεν, ἄλλως δὲ οὔ 
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ἘΡΜ. Φαίνεταί μοι. 

ὙΠ. Σῶ. Φέρε δή, ὃ ἔδει τέμνειν, ἔδει τῷ, 
φαμέν, τέμνειν; 

ΡΜ. Ναί. 

Ε Σ δ. Καὶ ὃ ἔδει  κερκίζειν, ἔδει τῷ κερκίξειν, 
καὶ ὃ ἔδει τρυπᾶν, ἔδει τῷ τρυπᾶν; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ, Ὁ. Καὶ ὃ ἔδει δὴ ὀνομάξειν, ἔδει τῷ ὀνομάξειν; 
888 Ι ΒΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΦ), Τί δὲ ἦν ἐκεῖνο ᾧ ἔδει τρυπᾶν; 
ἘΡΜ. Τρύπανον. 
Σὰ, Τί δὲ ᾧ κερκίζειν; 

4 

ἘΡΜ. Κερκίς. 
- 

Σ᾿, Τί δὲ ᾧ ὀνομάζειν; 
ἘΡΜ. Ὄνομα. 

Σῶ, Εὖ μδν ὄργανον ἄρα τί ἐστι καὶ τὸ 
ὄνομα. , ᾿ 

ΕΡΜ. Πάνυ 78. 

Σἕῦ. Εἰ οὖν ἐγὼ ἐροίμην" τί ἦν ὄργανον ἡ κερ- 
κίς; οὐχ ᾧ κερκίζομεν; 

ἘΡΜ. Ναί. 
Β Σ,(), Κερκίζοντες δὲ τί δρῶμεν; οὐ τὴν 1 κρόκην 

καὶ τοὺς στήμονας συγκεχυμένους διακρίνομεν; 

ἘΡΜ. Ναί. 

ΣΦ), Οὐκοῦν καὶ περὶ τρυπάνου ἕξεις οὕτως 

εἰπεῖν καὶ περὶ τῶν ἄλλων; 
ΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ Ὁ, Ἔχεις δὴ καὶ περὶ ὀνόματος οὕτως εἰπεῖν ; 
ὀργάνῳ ὄντι τῷ ὀνόματι ὀνομάξοντες τί ποιοῦμεν; 

ἘΡΜ. Οὐκ ἔχω λέγειν. 
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ΣΏ. Ἦρ᾽ οὖν διδάσκομέν τι ἀλλήλους καὶ τὰ 

πράγματα διακρίνομεν ἡ ἔχει; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

ὙΠ. ΣΩῶ. Ὄνομα ἄρα διδασκαλικόν τί ἐστιν ὕρ- 

γανον καὶ διακριτικὸν 1 τῆς οὐσίας, ὥσπερ κερκὶς ὑφά- 

σματος. 
ἘΡΜ. Ναί. 

ΣΩ. Ὑφαντικὸν δέ γε ἡ κερκίς:; 

ΡΜ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΩ, Ὑφαντικὸς μὲν ἄρα κερκίδι καλῶς χρήσεται" 

καλῶς δ᾽ ἐστὶν βυ νυ κϑαξῦθν διδασκαλικὸς δὲ ὀνόματι 

καλῶς" καλῶς δ᾽ ἐστὶ διδασκαλικῶς. 

ἘΡΜ. Ναί, 

ΣΩ. Τῷ τίνος οὖν ἔργῳ ὁ ὑφάντης καλῶς χρή- 

σεται, ὅταν τῇ κερκίδι χρῆται: 

ΡΝ. Τῷ τοῦ τέκτονος. 

ΣΩ, Πᾶς δὲ τέκτων ἢ ὁ τὴν τέχνην ἔχων; 

ΡΜ. Ὁ τὴν τέχνην. 

ΣΩ. Τῷ; τίνος δὲ ἔργῳ ὁ τρυπητὴς καλῶς χρή- 

σεται, ὅταν τῷ τρυπάνῳ χρῆται; 

ἘΡΜ. Τῷ τοῦ χαλκέως. 

ΣΩ, Ἶ4ρ᾽ οὖν πᾶς χαλκεὺς ἢ ὃ τὴν τέχνην ἔχων; 

ἘΡΜ. Ὁ τὴν τέχνην. 

ἘΠ πἶεν. τῷ δὲ τίνος ἔργῳ ὁ διδασκαλικὸς 

χρήσεται, ὅταν τῷ τ φυβς χρῆται; 

ἘΡΝ. Οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔχω. 

ΣΩ, Οὐδὲ τοῦτό γ᾽ ἔχεις εἰπεῖν, τίς παραδίδωσιν 

ἡμῖν τὰ ὀνόματα οἷς χρώμεϑα; 

ἘΡΝ. Οὐ δῆτα. 

ΣΩ, Ἶ3ς᾽ οὐχὶ ὁ νόμος δοκεῖ σοι ὃ παραδιδοὺς αὐτά; 
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ΡΜ. Ἔοικεν. 

Σ (δ. 1 Νομοϑέτου ἄρα ἔργῳ χρήσεται ὃ διδασκα- 
λικός, ὅταν ὀνόματι χρῆται; 1 

ΡΜ. “])οκεῖ μοι. 

Σὰ. Νομοϑέτης δέ σοι δοκεῖ πᾶς εἶναι ἀνὴρ ἢ 
ὁ τὴν τέχνην ἔχων; 

ἘΡΜ. Ὁ τὴν τέχνην. 
Σ,), Οὐκ ἄρα παντὸς ἀνδρός, ὦ Ἑρμόγενες, ὄνομα 

ϑέσϑαι, ἀλλά τινος ὀνοματουργοῦ" | οὗτος δ᾽ ἐστίν, 

ὡς ἔοικεν, ὁ νομοϑέτης, ὃς δὴ τῶν δημιουργῶν σπα- 
νιώτατος ἀνθρώποις γίγνεται. 

ΕΡΜ. Ἔοικεν. 

ΙΧ. Σῶ, ’18ι δή, ἐπίσκεψαι, ποῖ βλέπων ὃ νομο- 

ϑέτης τὰ ὀνόματα τίϑεται; ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν δὲ ἀνά- 
σχεψαι. ποῖ βλέπων ὃ τέχτων τὴν κερκίδα ποιεῖ; ἄρ᾽ 
οὐ πρὸς τοιοῦτόν τι ὃ πέφυκε κερκίζξειν; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ ὦ, Τί δέ; ἂν καταγῇ αὐτῷ ἡ κερκὶς ποιοῦντι, 
Ι πότερον πάλιν ποιήσει ἄλλην πρὸς τὴν κατεαγυῖαν 

βλέπων, ἢ πρὸς ἐκεῖνο τὸ εἶδος, πρὸς ὅπερ καὶ ἣν 
κατέαξεν ἐποίει; 

ΡΜ. Πρὸς ἐκεῖνο, ἔμοιγε δοκεῖ, 

Σῷ. Οὐκοῦν ἐκεῖνο δικαιότατ᾽ ἂν αὐτὸ ὃ ἔστιν 

κερκὶς καλέσαιμεν; 
ΡΜ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

ΣΦ. Οὐκοῦν ἐπειδὰν δέῃ λεπτῷ ἱματίῳ ἢ παχεῖ 
ἢ λινῷ ἢ ἐρεῷ ἢ ὁποιφοῦν τινι κερκέδα ποιεῖν, πάσας 
μὲν δεῖ τὸ τῆς κερκίδος ἔχειν εἶδος, οἵα δ᾽ ἕκάστῳ 

καλλίστη πέφυκε, ] ταύτην ἀποδιδόναι τὴν φύσιν εἰς 

τὸ ἔργον ἕκαστον; 
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ΕΡΜ. Ναί. 
Σῷ. Καὶ περὶ τῶν ἄλλων δὴ ὀργάνων ὃ αὐτὸς 

τρόπος᾽ τὸ φύσει ἕχάστῳ πεφυκὸς ὄργανον ἐξευρόντα 

δεῖ ἀποδοῦναι εἰς ἐκεῖνο, ἐξ οὗ ἂν ποιῇ τὸ ἔργον, 
οὐχ οἷον ἂν αὐτὸς βουληϑῇ, ἀλλ᾽ οἷον πέφυκε. τὸ 
φύσει γὰρ ἕκάστῳ, ὡς ἔοικε, τρύπανον πεφυκὸς εἰς 

τὸν σίδηρον δεῖ ἐπίστασϑαι τιϑέναι. 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ, , Καὶ τὴν φύσει κερκίδα ἑκάστῳ πεφυκυῖαν 
εἰς ξύλον. 

ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 

Σ (2, Φύσει γὰρ ἦν ] ἑκάστῳ εἴδει ὑφάσματος, ὡς 
ἔοικεν, ἑκάστη κερκίς, καὶ τἄλλα οὕτως. 

ἘΡΜ. Ναί. 

ΣΦ). Ἶ4ρ᾽ οὖν, ὦ βέλτιστε, καὶ τὸ ἑκάστῳ φύσει 

πεφυκὸς ὄνομα τὸν νομοϑέτην ἐκεῖνον. εἰς τοὺς φϑόγ- 

γους χαὶ τὰς συλλαβὰς δεῖ ἐπίστασϑαι τιϑέναι, καὶ 

βλέποντα πρὸς αὐτὸ ἐκεῖνο, ὃ ἔστιν ὄνομα, πάντα τὰ 

ὀνόματα ποιεῖν τε καὶ τέϑεσϑαι, εἰ μέλλει κύριος εἶναι 
ὀνομάτων ϑέτης; εἰ δὲ μὴ εἰς τὰς αὐτὰς συλλαβὰς 
ἕχαστος ὁ νομοϑέτης τίϑησιν, οὐδὲν δεῖ τοῦτο ἀμφι- 
γνοεῖν" οὐδὲ γὰρ εἰς τὸν αὐτὸν | σίδηρον ἅπας χαλ- 

κεὺς τίϑησιν, τοῦ αὐτοῦ ἕνεχα ποιῶν τὸ αὐτὸ ὄργανον" 

ἀλλ᾽ ὅμως, ἕως ἂν τὴν αὐτὴν ἰδέαν ἀποδιδῷ, ἐάντε ἔν 
ἄλλῳ | σιδήρῳ, ὅμως ὀρϑῶς ἔχει τὸ ὄργανον, ἐάντε 

ἐνθάδε ἐάντε ἐν βαρβάροις τις ποιῇ. ἦ γάρ; 
ΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ Ὁ, Οὐκοῦν οὕτως ἀξιώσεις καὶ τὸν νομοϑέτην 

τόν τε ἐνθάδε καὶ τὸν ἐν τοῖς βαρβάροις, ἕως ἂν τὸ 
τοῦ ὀνόματος εἶδος ἀποδιδῷ τὸ προσῆκον ἕκάστῳ ἐν 
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ὁποιαισοῦν συλλαβαῖς, οὐδὲν χείρω νομοϑέτην εἶναι 
τὸν ἐνθάδε ἢ τὸν ὁπουοῦν ἄλλοϑι; 

ΡΜ. Πάνυ γε. 

Χ, Σώ), Τίς οὖν ὁ γνωσόμενος, εἰ τὸ [ προσῆκον 
εἶδος κερκίδος ἐν ὁποιῳοῦν ξύλῳ κεῖται; ὁ ποιήσας, 

ὁ τέχτων, ἢ ὁ χρησόμενος, ὁ ὑφάντης; 
ἘΡΜ. ΕΕἰκὸς μὲν μᾶλλον, ὦ Σώκρατες, τὸν χρη- 

σόμενον. 

Σ,(), Τίς οὖν ὁ τῷ τοῦ λυροποιοῦ ἔργῳ χρησό- 
μενος; ἄρ᾽ οὐχ οὗτος, ὃς ἐπίσταιτο ἂν ἐργαζομένῳ 

κάλλιστα ἐπιστατεῖν καὶ εἰργασμένον γνοίη εἴτ᾽ εὖ 
εἴργασται εἴτε μή; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΟ, Τίώρ; 

ἘΡΜ. Ὁ κιϑαριστής. 
Σι(), Τίς δὲ ὁ τῷ τοῦ ναυπηγοῦ; 
Ι ΕΡΜ. Κυβερνήτης. β 
ΣΩ. Τίς δὲ τῷ τοῦ νομοϑέτου ἔργῳ ἐπιστατήσειέ 

τ᾽ ἂν κάλλιστα καὶ εἰργασμένον κρίνειεΣ καὶ ἐνθάδε, 
καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις; ὧρ᾽ οὐχ ὅσπερ χρήσεται; 

ἘΡΜ. Ναί. 
ΣΦ). Ἶ4ρ᾽ οὖν οὐχ ὁ ἐρωτᾶν ἐπιστάμενος οὗτός 

ἐστιν; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ,(), Ὁ δὲ αὐτὸς καὶ ἀποκρίνεσϑαι; 

ἘΡΜ. Ναί. 

Σ Δ, Τὸν δὲ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσϑαι ἐπιστά- 
μενον ἄλλο τι σὺ καλεῖς ἢ διαλεκτικόν; 

ΡΜ. Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο. 

Σ, Τέχτονος μὲν ἄρα | ἔργον ἐστὶν ποιῆσαι 

! 
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πηδάλιον ἐπιστατοῦντος κυβερνήτου, εἰ μέλλει καλὸν 

εἶναι τὸ πηδάλιον. 
ἘΡΜ. Φαίνεται. 

Σ,δὸ, Νομοϑέτου δέ γε, ὡς ἔοικεν, ὄνομα, ἐπι- 

στάτην ἔχοντος διαλεκτικὸν ἄνδρα, εἰ μέλλει καλῶς 

ὀνόματα ϑήσεσϑαι. 

ΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 

Σ, Κινδυνεύει ἄρα, ὦ Ἑρμόγενες, εἶναι οὐ 
φαῦλον, ὡς σὺ οἴει, ἣ τοῦ ὀνόματος ϑέσις, οὐδὲ φαύ- 
λῶν ἀνδρῶν οὐδὲ τῶν ἐπιτυχόντων. καὶ Κρατύλος 
ἀληϑῆ λέγει λέγων φύσει τὰ ὀνόματα εἶναι τοῖς | 

πράγμασι, καὶ οὐ πάντα δημιουργὸν ὀνομάτων εἶναι, 
ἀλλὰ μόνον ἐκεῖνον τὸν ἀποβλέποντα εἰς τὸ τῇ φύσει 

ὄνομα ὃν ἑκάστῳ καὶ δυνάμενον αὐτοῦ τὸ εἶδος τυϑέναι 

εἴς τε τὰ γράμματα καὶ τὰς συλλαβάς. 

ἘΡΜ. Οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ὅπως χρὴ πρὸς ἃ 
λέγεις ἐναντιοῦσϑαι. ἴσως μέντοι οὐ ῥάδιόν ἐστιν 

οὕτως | ἐξαίφνης πεισϑῆναι, ἀλλὰ δοκῶ μοι ὧδε ἂν 

μιἄλλον πεισϑήσεσϑαί σοι, εἴ μοι δείξειας, ἥντινα φὴς 

εἶναι τὴν φύσει ὀρϑότητα ὀνόματος. 
ΣΦ). ᾿Εγὼ μέν, ὦ μακάριε Ἑρμόγενες, οὐδεμίαν 

λέγω, ἀλλ᾽ ἐπελάϑου γε ὧν ὀλίγον πρότερον ἔλεγον, 
ὅτι οὐκ εἰδείην, ἀλλὰ σκεψοίμην μετὰ σοῦ. νῦν δὲ 
σκοπουμένοις ἡμῖν, ἐμοί τε καὶ σοί, τοσοῦτον μὲν ἤδη 
φαίνεται παρὰ τὰ πρότερα, φύσει τέ τινα ὀρϑότητα 

ἔχον εἶναι τὸ ὄνομα καὶ οὐ παντὸς ἀνδρὸς | ἐπίστα- 

σϑαι καλῶς αὐτὸ πράγματι ὁτῳοῦν ϑέσϑαι" ἢ οὔ; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

ΧΙ, Σῷ, Οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῦτο χρὴ ζητεῖν, εἴπερ 

ἐπιϑυμεῖς εἰδέναι, ἥτις ποτ᾽ αὖ ἐστιν αὐτοῦ ἡ ὀρϑύτης. 
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ΕΡΜ. ᾿4“λλὰ μὴν ἐπιϑυμῶ γε εἰδέναι. 
Σ,(δ. Σκόπει τοίνυν. 

ΕΡΜ. Πῶς οὖν χρὴ σκοπεῖν; : 
Σ, Ὀρϑοτάτη μὲν τῆς σκέψεως, ὦ ἕταῖρε, μετὰ 

τῶν ἐπισταμένων, χρήματα ἐκείνοις τελοῦντα καὶ χάρι- 
τας κατατιϑέμενον. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἵ σοφισταί, οἷσπερ 

Ο χαὺ ὃ ἀδελφός σου Καλλίας | πολλὰ τελέσας χρήματα 
σοφὸς δοχεῖ εἶναι. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἐγκρατὴς εἶ τῶν 
πατρῴων, λιπαρεῖν χρὴ τὸν ἀδελφὸν καὶ δεῖσθαι αὐτοῦ 
διδάξαι σε τὴν ὀρϑότητα περὶ τῶν τοιούτων, ἣν ἔμαϑεν 
παρὰ Πρωταγόρου. 

ΕΡΜ. ἄτοπος μέντ᾽ ἂν εἴη μου, ὦ Σώκρατες, ἡ 
δέησις. εἰ τὴν μὲν ἀλήϑειαν τὴν Πρωταγόρου ὅλως 
οὐκ ἀποδέχομαι, τὰ δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀληϑείᾳ ῥηϑέντα 
ἀγαπῴην ὥς του ἄξια. 

Σ, ᾿4λλ: εἰ μὴ αὖ δε ταῦτα ἀρέσκει, παρ᾽ 
Ὁ Ὁμήρου χρὴ | μανϑάνειν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ποιητῶν. 

ἘΡΜ. Καὶ τί λέγει, ὦ Σώκρατες, Ὅμηρος περὶ 
ὀνομάτων, καὶ ποῦ; 

Σῷ. Πολλαχοῦ" μέγιστα δὲ καὶ κάλλιστα ἐν οἷς 
διορίξεν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἅ τε οὗ ἄνθρωποι ὀνόματα 
καλοῦσι καὶ οὗ ϑεοί. ἢ οὐκ οἴει αὐτὸν μέγα τι καὶ 
ϑαυμάσιον λέγειν ἐν τούτοις περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος; 

δῆλον γὰρ δὴ ὅτι οἵ γε ϑεοὶ αὐτὰ καλοῦσιν πρὸς 

Ἑ ὀρϑότητα ἅπερ ἐστὶ φύσει ὀνόματα" ] ἢ σὺ οὐκ οἴει; 
ἘΡΜ. Εὖ οἶδα μὲν οὖν ἔγωγε, εἴπερ καλοῦσιν, 

ὅτι ὀρϑῶς καλοῦσιν. ἀλλὰ ποῖα ταῦτα λέγεις; 
ΣΩ, Οὐκ οἶσϑα ὅτι περὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ ἐν τῇ 

Τροίᾳ, ὃς ἐμονομάχεν τῷ Ἡφαίστῳ, ὃν Ξάνϑον, φησί, 

καλέουσι ϑεοί, ἄνδρες δὲ Σχάμανδρον ; 
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ἘΡΜ. Ἔγωγε. 

Σ,(), Τί οὖν δή; οὐχ οἴει τοῦτο | σεμνόν τι εἶναι 
γνῶναι, ὅπῃ ποτὲ ὀρϑῶς ἔχει ἐκεῖνον τὸν ποταμὸν ἐΞάν- 

ϑον καλεῖν μᾶλλον ἢ Σκάμανδρον; εἰ δὲ βούλει, περὶ 

τῆς ὄρνιϑος, ἣν λέγει ὅτι 

χαλκίδα κικλήσκουσι ϑεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν, 
φαῦλον ἡγεῖ τὸ μάϑημα, ὅσῳ ὀρϑότερόν ἐστι καλεῖσϑαι 

χαλκὶς κυμίνδιδος τῷ αὐτῷ ὀρνέῳ; ἢ τὴν Βατίειάν τε 
καὶ Μυρίνην, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ τούτου τοῦ ποιητοῦ 
καὶ ἄλλων; | ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως μείζω ἐστὶν ἢ κατ᾽ 
ἐμὲ χαὶ σὲ ἐξευρεῖν: ὁ δὲ Σκχαμάνδριός τε καὶ ὁ 
᾿“στυάναξ ἀνϑρωπινώτερον διασκέψασθαι, ὡς ἐμοὶ 

δοκεῖ, καὶ ῥᾷον, ἅ φησιν ὀνόματα εἶναι τῷ τοῦ 
Ἕκτορος υἱεῖ, τίνα ποτὲ λέγειν τὴν ὀρϑότητα αὐτῶν. 
οἶσϑα γὰρ δήπου ταῦτα τὰ ἔπη, ἐν οἷς ἔνεστιν ἃ 
ἐγὼ λέγω. 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΦ, Πότερον οὖν οἴει Ὅμηρον ὀρϑότερον ἡγεῖσϑαι 

τῶν ὀνομάτων κεῖσϑαι τῷ παιδί, τὸν ᾿Δστυάνακτα ἢ 
τὸν Σχαμάνδριον; 

Ι ὮΡΜ. Οὐκ ἔχω λέγειν. 

ΧΙ. ΣΩῶ,. Ὧδε δὴ σκόπει. εἴ τις ἔροιτό δε, 
πότερον οἴει ὀρθότερον καλεῖν τὰ ὀνόματα τοὺς φρονι- 

μωτέρους ἢ τοὺς ἀφρονεστέρους: 
ἘΡΜ. 47ῆλον δὴ ὅτι τοὺς φρονιμωτέρους, φαίην ἄν. 
ΣΦ. Πότερον οὖν αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς πόλεσιν 

φρονιμώτεραί σοι δοχοῦσιν εἶναι ἢ οἵ ἄνδρες, ὡς τὸ 

ὅλον εἰπεῖν γένος; 

ἘΡΜ. Οἱ ἄνδρες. 
ΣΩ, Οὐκοῦν οἶσϑα, ὅτι Ὅμηρος τὸ παιδίον τὸ 
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Ὦ νακτα, ] Σχαμάνδριον δὲ δῆλον ὅτι ὑπὸ τῶν γυναικῶν, 

Ε 
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ἐπειδὴ οἵ γε ἄνδρες αὐτὸν ᾿Δστυάνακτα ἐκάλουν; 
ΕΡΜ. ἜἙοικέ γε. 

Σὰ. Οὐκοῦν καὶ Ὅμηρος τοὺς Τρῶας σοφωτέρους 
ἡγεῖτο ἢ τὰς γυναῖκας αὐτῶν; 

ΕΡΜ. Οἶμαι ἔγωγε. 
Σ (Ὁ, Τὸν ᾿“στυάνακτα ἄρα ὀρϑότερον ᾧετο κεῖσϑαι 

τῷ παιδὶ ἢ τὸν Σκαμάνδριον; 
ΡΜ. Φαίνεται. 

Σ Δ, Σκοπῶμεν δὴ διὰ τί ποτε. ἢ αὐτὸς ἡμῖν 

κάλλιστα ὑφηγεῖται τὸ διότι; φησὶν γάρ" 

Ι οἷος γάρ ὄφιν ἔρυτο πόλιν καὶ τείχεα μακρά. 

διὰ ταῦτα δή, ὡς ἔοικεν, ὀρθῶς ἔχει καλεῖν τὸν τοῦ 

σωτῆρος υἱὸν ᾿Δστυάνακτα τούτου, ὃ ἔσῳξεν ὁ πατὴρ 
αὐτοῦ, ὥς φησιν Ὅμηρος. 

ἘΡΜ. Φαίνεταί μοι. 

Σ, Τί δή ποτε; οὐ γάρ πω οὐδ᾽ αὐτὸς ἔγωγε 
μανϑάνω, ὦ Ἑρμόγενες" σὺ δὲ μανϑάνεις; 

ἘΡΜ. Μὰ 44 οὐκ ἔγωγε. , 

Ι ΣΦ. ᾿4λλ᾽ ἄρα, ὠγαϑέ, καὶ τῷ Ἕχτορι αὐτὸς 
ἔϑετο τὸ ὄνομα Ὅμηρος: 

ΡΝ. Τί δή; 
ΣΦ, Ὅτι μοι δοχεῖ καὶ τοῦτο παραπλήσιόν τι 

εἶναι τῷ ᾿ἀστυάνακτι, καὶ ἔοικεν ᾿“Ελληνικοῖς ταῦτα τὰ 
ὀνόματα. ὃ γὰρ ἄναξ καὶ ὃ ἕκτωρ σχεδόν τι ταὐτὸν 

σημαίνει [βασιλικὰ ἀμφότερα εἶναν τὰ ὀνόματα)" οὗ 

γὰρ ἄν τις ἄναξ ἧ, καὶ ἕκτωρ δήπου ἐστὶν τούτου" 
δῆλον γὰρ ὅτι χρατεῖ ] τε αὐτοῦ καὶ κέχτηταν καὶ ἔχει 
αὐτό. ἢ οὐδέν σοι δοκῶ λέγειν, ἀλλὰ λανϑάνω καὶ 
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ἐμαυτὸν οἰόμενός τινος ὥσπερ ἴχνους ἐφάπτεσϑαι τῆς 

Ὁμήρου δόξης περὶ ὀνομάτων ὀρϑύότητος; 
ΕΡΜ. Μὰ “1 οὐ σύ γε. ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, ἀλλὰ 

ἴσως του ἐφάπτει. 

ΧΙΠ. Σῷ, Ζίκαιόν γέ τοί ἐστιν, ὡς ἐμοὶ φαίνε- 

ται, τὸν λέοντος ἔχγονον λέοντα καλεῖν καὶ τὸν ἵππου 

ἔχγονον ἵππον. οὔ τι λέγω, ἐὰν ὥσπερ τέρας γένηται 

ἐξ ἵππου ἄλλο τι ἢ ἵππος, ἀλλ᾽ οὗ ἂν ἡ τοῦ γένους 

ἔχγονον τὴν | φύσιν, τοῦτο λέγω" ἐὰν βοὸς ἔκγονον Ο 

φύσει ἵππος παρὰ φύσιν τέχῃ [μόσχον], οὐ πῶλον 

κλητέον ἀλλὰ μόσχον" οὐδ᾽ ἂν ἐξ ἀνθρώπου. οἶμαι, 
“μὴ τὸ ἀνθρώπου ἔκγονον γένηται, τὸ ἔκγονον ἄνϑρωπος 

κλητέος᾽ καὶ τὰ δένδρα ὡσαύτως καὶ τἄλλα ἅπαντα" 

ἢ οὐ ξυνδοκεῖ; 

ΕΡΜ. Ξυνδοκεῖ. 

Σ (2, Καλῶς λέγεις" φύλαττε γάρ με, μή πῃ παρα- 

κρούσωμαίξί σε. κατὰ γὰρ τὸν αὐτὸν λόγον κἂν ἐκ 

βασιλέως γίγνηταί τι ἔκγονον, βασιλεὺς κλητέος" | εἰ Ὁ 

δὲ ἐν ἑτέραις συλλαβαῖς ἢ ἐν ἑτέραις τὸ αὐτὸ σημαίνει, 
οὐδὲν πρᾶγμα οὐδ᾽ εἰ πο σπενοσε τι γθάμμο οὐδ᾽ εἰ 

ἀφήρηται, οὐδὲν οὐδὲ τοῦτο, ἕως ἂν ἐγερατὴρ ἦ ἡ 
οὐσία τοῦ πράγματος δηλουμένη ἐν τῷ ὀνόματι. 

ΡΜ. Πῶς τοῦτο λέγεις; 

ΣΩ, Οὐδὲν ποικίλον, ἀλλ᾽ ὥσπερ τῶν στοιχείων 
οἶσϑα ὅτι ὀνόματα λέγομεν, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, 
πλὴν τεττάρων, τοῦ ε καὶ τοῦ υ καὶ τοῦ ο χαὶ τοῦ ὠ" 
τοῖς δ᾽ ἄλλοις φωνήεσί τε καὶ ἀφώνοις οἶσϑα | ὅτι αὶ 
περιτιϑέντες ἄλλα γράμματα λέγομεν, ὀνόματα ποιοῦντες" 
ἀλλ᾽ ἕως ἂν αὐτοῦ δηλουμένην τὴν δύναμιν ἐντιϑῶμεν, 

ὀρϑῶς ἔχει ἐκεῖνο τὸ ὄνομα καλεῖν, ὃ αὐτὸ ἡμῖν δηλώ- 
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σει. οἷον τὸ β' δρᾶς ὅτι τοῦ ἡ καὶ τοῦ τ καὶ τοῦ α προσ- 

τεϑέντων οὐδὲν ἐλύπησεν, ὥστε μὴ οὐχὶ τὴν ἐκείνου 
τοῦ στοιχείου φύσιν δηλῶσαι ὅλῳ τῷ ὀνόματι οὗ ἐβού- 
λετο ὃ νομοϑέτης᾽" οὕτως ἠπιστήϑη καλῶς ϑέσϑαι τοῖς 
γράμμασι τὰ ὀνόματα. 

ἘΡΜ. ᾿4ληϑῆ μοι δοκεῖς λέγειν. 
Σ᾿, Οὐκοῦν καὶ περὶ βασιλέως ὁ αὐτὸς λόγος; 

Ι ἔσται γάρ ποτε ἐκ βασιλέως βασιλεύς, καὶ ἐξ ἀγαϑοῦ 
ἀγαϑός, καὶ ἐκ καλοῦ καλός, καὶ τἄλλα πάντα οὕτως, 
ἐξ ἑκάστου γένους ἕτερον τοιοῦτον ἔκγονον, ἐὰν μὴ 

τέρας γίγνηται" κλητέον δὴ ταὐτὰ ὀνόματα. ποικίλλειν 
ὃὲ ἔξεστι ταῖς συλλαβαῖς, ὥστε δόξαι ἂν τῷ ἰδιωτικῶς 

ἔχοντι ἕτερα εἶναι ἀλλήλων τὰ αὐτὰ ὄντα" ὥσπερ ἡμῖν 
τὰ τῶν ἰατρῶν φάρμακα, χρώμασιν ἢ ὀσμαῖς πεποικιλ- 

μένα, ἄλλα φαίνεται τὰ αὐτὰ ὄντα, τῷ δέ γὲ ἰατρῷ, 
ἅτε τὴν [ δύναμιν τῶν φαρμάκων σκοπουμένῳ, τὰ αὐτὰ 

φαίνεται, καὶ οὐκ ἐκπλήττεται ὑπὸ τῶν προσόντων. 

οὕτω δὲ ἴσως καὶ ὁ ἐπιστάμενος περὶ ὀνομάτων τὴν 
δύναμιν αὐτῶν σκοπεῖ, καὶ οὐκ ἐκπλήττεται, εἴ τι πρόσ- 

κειταν γράμμα ἢ μετάκειται ἢ ἀφήρηται, ἢ καὶ ἐν 
ἄλλοις παντάπασιν γράμμασίν ἐστιν ἡ τοῦ ὀνόματος 
δύναμις. ὥσπερ ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ᾿ἀστυάναξ τε καὶ 
Ἕχτωρ οὐδὲν τῶν αὐτῶν γραμμάτων ἔχει πλὴν τοῦ τ, 
ἀλλ᾽ ὅμως | ταὐτὸν σημαίνει. καὶ ᾿Δρχέπολίς γε τῶν 
μὲν γραμμάτων τί ἐπικοινωνεῖ; δηλοῖ δὲ ὅμως τὸ αὐτό" 
καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν, ἃ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ βασιλέα σημαίνει" 
καὶ ἄλλα γε αὖ στρατηγόν, οἷον ἴἅγις καὶ Πολέμαρχος 
καὶ Εὐπόλεμος" καὶ ἰατρικά γὲ ἕτερα, ᾿Ιατροκλῆς καὶ 
᾿Δκεσίμβροτος" καὶ ἕτερα ἂν ἴσως συχνὰ εὕροιμεν 
ταῖς μὲν συλλαβαῖς καὶ τοῖς γράμμασι διαφωνοῦντα, 
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τῇ δὲ δυνάμει ταὐτὸν φϑεγγόμενα. φαίνεται οὕτως 

ἢ οὔ; 
ἘΡΜ. Πάνυ μὲν | οὖν. 
ΣΦ). Τοῖς μὲν δὴ κατὰ φύσιν γιγνομένοις τὰ 

αὐτὰ ἀποδοτέον ὀνόματα. 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

ΧΙΥ. ΣΩ. Τί δὲ τοῖς παρὰ φύσιν, οἱ ἂν ἐν τέ- 
ρατος εἴδει γένωνται; οἷον ὅταν ἐξ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ καὶ 

ϑεοσεβοῦς ἀσεβὴς γένηται, ἄρ᾽ οὐχ ὥσπερ ἐν τοῖς 
ἔμπροσϑεν, κἂν ἵππος βοὸς ἔχγονον τέκῃ. οὐ τοῦ τε- 
κόντος δήπου ἔδει τὴν ἐπωνυμίαν ἔχειν, ἀλλὰ τοῦ γέ- 

ψους οὗ εἴη; 
ΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΦ, Καὶ τῷ ἐκ] τοῦ εὐσεβοῦς ἄρα γενομένῳ 

ἀσεβεῖ τὸ τοῦ γένους ὄνομα ἀποδοτέον. 

ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 

Σ, Οὐ Θεόφιλον, ὡς ἔοικεν, οὐδὲ Μνησίϑεον 

οὐδὲ τῶν τοιούτων οὐδέν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι τἀναντία τούτοις 

σημαίνει, ἐάνπερ τῆς ὀρϑότητος τυγχάνῃ τὰ ὀνόματα. 

ἘΡΜ. ΜΠαντός γε μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. 
Σ Ὁ). Ὥσπερ γὲ καὶ ὃ Ὀρέστης, ὦ Ἑρμόγενες, 

κινδυνεύει ὀρθῶς ἔχειν, εἴτε τις τύχη ἔϑετο αὐτῷ τὸ 

ὄνομα εἴτε καὶ ποιητής τις, τὸ ϑηριῶδες τῆς φύσεως 

χαὶ τὸ ἄγριον αὐτοῦ καὶ τὸ ὀρεινὸν ἐνδεικνύμενος τῷ 

ὀνόματι. 

ἘΡΜ. Φδαίνεται ] οὕτως, ὦ Σώκρατες. 
Σὰ, Ἔοικεν δέ γε καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ κατὰ 

φύσιν τὸ ὄνομα εἶναι. 
ΡΜ. Φαίνεται. 

Σ, 2, Κινδυνεύει γὰρ τοιοῦτός τις εἶναι ὁ ᾽4γαμέ- 
ῬΙΑΊΤΟΙ 18 
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μνῶν, οἷος ἃν δόξειεν αὐτῷ διαπονεῖσθαι καὶ καρτερεῖν, 
τέλος ἐπιτιϑεὶς τοῖς δόξασι δι’ ἀρετήν. σημεῖον δὲ 
αὐτοῦ ἡ ἐν Τροίᾳ μονὴ τοῦ πλήϑους τε καὶ καρτερία. 
ὅτι οὖν ἀγαστὸς χατὰ τὴν ἐπιμονὴν οὗτος ὃ ἀνήρ, 
ἐνσημαίνεν τὸ ὄνομα ὁ |᾽24Ζγαμέμνων. ἴσως δὲ καὶ ὃ 
᾿Δτρεὺς ὀρϑῶς ἔχει. ὅ τε γὰρ τοῦ Χρυσίππου αὐτῷ 
φόνος καὶ ἃ πρὸς τὸν Θυέστην ὡς ὠμὰ διεπράττετο, 

πάντα ταῦτα ξημιώδη καὶ ἀτηρὰ πρὸς ἀρετήν. ἡ οὖν 

τοῦ ὀνόματος ἐπωνυμία σμικρὸν παρακλίνει καὶ ἐπι- 

κεχάλυπται, ὥστε μὴ πᾶσι δηλοῦν τὴν φύσιν τοῦ ἀνδρός" 

τοῖς δ᾽ ἐπαΐουσι περὶ ὀνομάτων ἱκανῶς δηλοῖ ὃ βούλε-. 
δ ϑ ῇ ἃ Ν ἣ Ὰ 3 Χ Ν Ὰ ται ὁ ᾿Ατρεύς. καὶ γὰρ κατὰ τὸ ἀτειρὲς καὶ κατὰ τὸ 

Ι ἄτρεστον καὶ κατὰ τὸ ἀτηρὸν πανταχῇ ὀρϑῶς αὐτῷ 
τὸ ὄνομα χεῖται. δοχεῖ δέ μοι καὶ τῷ Πέλοπι τὸ 
ὄνομα ἐμμέτρως κεῖσϑαι" σημαίνει γὰρ τοῦτο τὸ ὄνομα 

τὸν τὰ ἐγγὺς ὁρῶντα [ἄξιον εἶναι ταύτης τῆς ἐπω- 

νυμίας ]. 

ἘΡΜ. Πῶς δή; 

ΣΩ. Οἷόν που καὶ κατ᾽ ἐκχείνου λέγεται τοῦ 
ἀνδρὸς ἐν τῷ τοῦ Μυρτίλου φόνῳ οὐδὲν οἵου τε γε- 
νέσϑαι προνοηϑῆναι οὐδὲ προϊδεῖν τῶν πόρρω τῶν εἰς 
τὸ πᾶν γένος, ὅσης αὐτὸ δυστυχίας ἐνεπίμπλη, τὸ ἐγγὺς 

μόνον δρῶν καὶ | τὸ παραχρῆμα --- τοῦτο δ᾽ ἐστὶ πέλας 
--, ἡνίκα προεϑυμεῖτο λαβεῖν παντὶ τρόπῳ τὸν τῆς 

ς ’ ͵ -»-»᾿ ᾿ Α Ἁ -"Ὃ ν} - ᾽ Ἱπποδαμείας γάμον. τῷ δὲ Ταντάλῳ καὶ πᾶς ἂν ἡγή- 

σαιτο τοὔνομα ὀρϑῶς καὶ κατὰ φύσιν τεϑῆναι, εἰ ἀληϑῆ 

τὰ περὶ αὐτὸν λεγόμενα. 
ἘΡΜ. Τὰ ποῖα ταῦτα: 

ΣΩ, “4 τέ που ἔτι ξῶντι δυστυχήματα ἐγένετο 

πολλὰ καὶ δεινά, ὧν καὶ τέλος ἡ πατρὶς αὐτοῦ ὕλη ᾿} 

τ 
᾿ 
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ἀνετράπετο. καὶ τελευτήσαντι ἐν “Ἧινδου ἡ ὑπὲρ τῆς 

χεφαλῆς τοῦ λέϑου τανταλεία 1 ϑαυμαστῶς ὡς σύμφωνος 

τῷ ὀνόματι" καὶ ἀτεχνῶς ἔοικεν, ὥσπερ ἂν εἴ τις βουλό- 

μενος ταλάντατον ὀνομάσαι. ἀποκρυπτόμενος ὀνομάδειε 

καὶ εἴποι ἀντ᾽ ἐχείνου Τάνταλον, τοιοῦτόν τι καὶ τούτῳ 

τὸ ὄνομα ἔοικεν ἐχπορίσαι ἡ τύχη τῆς φήμης. φαίνεται 

δὲ χαὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ λεγομένῳ τῷ 4]ιὶ παγκάλως τὸ 
ὄνομα | κεῖσϑαι" ἔστι δὲ οὐ ῥάδιον κατανοῆσαι. ἀτεχνῶς 
γάρ ἐστιν οἷον λόγος τὸ τοῦ Ζιὸς ὄνομα" διελόντες δὲ 

αὐτὸ διχῇ οἵ μὲν τῷ ἑτέρῳ μέρει, οἵ δὲ τῷ ἑτέρῳ χρώ- 
μεϑα᾿ οἵ μὲν γὰρ Ζῆνα. οἱ ὃὲ 4ία καλοῦσιν" συν- 

τυϑέμενα δ᾽ εἰς ἕν δηλοῖ τὴν φύσιν τοῦ ϑεοῦ, ὃ δὴ 

προσήχειν φαμὲν ὀνόματι οἵῳ τε εἶναι ἀπεργάξεσϑαι. 

οὐ γὰρ ἔστιν ἡμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ὅστις ἐστὶν 

αἴτιος μᾶλλον τοῦ ζῆν ἢ ὃ ἄρχων τε καὶ βασιλεὺς τῶν 
πάντων. συμβαίνει οὖν ὀρϑῶς | ὀνομάξεσϑαι οὗτος ὁ 
ϑεὸς εἶναι. δι᾿ ὃν ζῆν ἀεὶ πᾶσι τοῖς ξῶσιν ὑπάρχει. 

"διείληπται δὲ δίχα. ὥσπερ λέγω. ἕν ὃν τὸ ὄνομα, τῷ 

Ζιὶ καὶ τῷ Ζηνί. τοῦτον δὲ Κρόνου υἱὸν εἶναι ὑβοι- 
στικὸν μὲν ἄν τις δόξειεν εἶναι ἀκούσαντι ἐξαίφνης, 
εὔλογον δέ, μεγάλης τινὸς διανοίας ἔχγονον εἶναι τὸν 

Ζέα: κόρον γὰρ σημαίνει οὐ παῖδα, ἀλλὰ τὸ καϑαρὸν 

αὐτοῦ καὶ ἀκήρατον τοῦ νοῦ. ἔστι δὲ οὗτος Οὐρανοῦ 
υἱός. ὡς λόγος" ἡ δὲ αὖ ἐς τὸ ἄνω ὄψις καλῶς ἔχει 

τοῦτο τὸ ὄνομα χαλεῖσϑαι. 1 οὐρανία. ὁρῶσα τὰ ἄνω. 

ὅϑεν δὴ καί φασιν, ὦ ἙἭ μόγενες. τὸν καϑαρὸν νοῦν 

παραγίγνεσθαι οἵ μετεωρολόγοι, καὶ τῷ οὐρανῷ ὀρϑῶς 

τὸ ὄνομα κεῖσθαι" εἰ δ᾽ ἐμεμνήμην τὴν ᾿Ησιόδου γε- 
νεαλογίαν. τίνας ἔτι τοὺς ἀνωτέρω προγόνους λέγει 

τούτων, οὐκ ἂν ἐπαυόμην διεξιών, ὡς ὀρϑῶς αὐτοῖς τὰ 
ἧς 
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ὀνόματα κεῖται. ἕως ἀπεπειράϑην τῆς σοφίας ταυτησὶ 
τί ποιήσει. εἰ ἄρα ἀπερεῖ ἢ οὔ, ἣ ἐμοὶ ἐξαίφνης νῦν 

οὑτωσὶ προσπέπτωκχεν ἄρτι οὐκ οἶδ᾽ | ὁπόϑεν. 
ΡΜ. Καὶ μὲν δή, ὦ Σώκρατες, ἀτεχνῶς γέ 

μον δοκεῖς ὥσπερ οἵ ἐνθουσιῶντες ἐξαίφνης χρη- 

σμῳδεῖν. ' 
ΧΥ. Σὼ. Καὶ αἰτιῶμαί γε, ὦ Ἑρμόγενες, μάλιστα 

αὐτὴν ἀπὸ Εὐθύφρονος τοῦ Προσπαλτίου προσπεπτωκέ- 
ναι μοι. ἕωϑεν γὰρ πολλὰ αὐτῷ συνῆ καὶ παρεῖχον 
τὰ ὦτα. κινδυνεύει οὖν ἐνθουσιῶν οὐ μόνον τὰ ὦτά 
μου ἐμπλῆσαι τῆς δαιμονίας σοφίας, ἀλλὰ καὶ τῆς 

ψυχῆς ἐπειλῆφϑαι. δοκεῖ οὖν μοι χρῆναι οὑτωσὶ ἡμᾶς 

ποιῆσαι" τὸ μὲν | τήμερον εἶναι χρήσασϑαι αὐτῇ καὶ 

τὰ λοιπὰ περὶ τῶν ὀνομάτων ἐπισκέψασϑαι, αὔριον 

δέ, ἂν καὶ ὑμῖν ξυνδοκῇ, ἀποδιοπομπησόμεϑα τε αὖ- 

τὴν καὶ χαϑαρούμεϑα ἐξευρόντες ὅστις τὰ τοιαῦτα 

δεινὸς καϑαίρειν. εἶτε τῶν ἱερέων τις | εἴτε τῶν σο- 

φιστῶν. 

ἘΡΜ. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ μὲν ξυγχωρῶ᾽ πάνυ γὰρ ἂν 
ἡδέως τὰ ἐπίλοιπα περὶ τῶν ὀνομάτων ἀκούσαιμι. 

ΣΩ. ᾿Δ4λλὰ χρὴ οὕτω ποιεῖν. πόϑεν οὖν βούλει 
ἀρξώμεϑα διασκοποῦντες, ἐπειδήπερ εἰς τύπον τινὰ 

ἐμβεβήκαμεν, ἵνα εἰδῶμεν, εἰ ἄρα ἡμῖν ἐπιμαρτυρήσει. 

αὐτὰ τὰ ὀνόματα μὴ πάνυ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου οὕτως 

ἕκαστα κεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ἔχειν τινὰ ὀρϑότητα; τὰ μὲν οὖν 
Ι τῶν ἡρώων καὶ ἀνθρώπων λεγόμενα ὀνόματα ἴσως. 

ἂν ἡμᾶς ἐξαπατήσειεν. πολλὰ μὲν γὰρ αὐτῶν κεῖται. 
κατὰ προγόνων ἐπωνυμίας, οὐδὲν προσῆκον ἐνίοις, 
ὥσπερ κατ᾽ ἀρχὰς ἐλέγομεν, πολλὰ δὲ ὥσπερ εὐχόμενοι 
τίϑενται, οἷον Εὐτυχίδην καὶ Σωσίαν καὶ Θεόφιλον 



98 ΚΡΑΤΥΛΟΣ. 191] 

καὶ ἄλλα πολλά. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα δοκεῖ μοι χρῆναι 

ἐᾶν" εἰκὸς δὲ μάλιστα ἡμᾶς εὑρεῖν τὰ ὀρϑῶς κείμενα 
περὶ τὰ ἀεὶ ὄντα καὶ πεφυκότα. ἐσπουδάσϑαι γὰρ ἐν- 

ταῦϑα μάλιστα πρέπει τὴν 1 ϑέσιν τῶν ὀνομάτων᾽ ἴσως Ὁ 

δ᾽ ἔνια αὐτῶν καὶ ὑπὸ ϑειοτέρας δυνάμεως ἢ τῆς τῶν 

ἀνθρώπων ἐτέϑη. 
ἘΡΜ. 4Ζοκεῖς μοι καλῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες. 

ΧΥΙ. ΣΩ. Ἶρ᾽ οὖν οὐ δίκαιον ἀπὸ τῶν ϑεῶν 
ἄρχεσϑαι σκοπουμένους, πῇ πότε αὐτὸ τοῦτο τὸ ὄνομα 

οἱ ϑεοὶ ὀρϑῶς ἐκλήϑησαν; 

ἘΡΝ. ΕΕἰἶχός γε. 

ΣΦ). Τοιόνδε τοίνυν ἔγωγε ὑποπτεύω" φαίνονταί 

μοι οὗ πρῶτοι τῶν ἀνθρώπων τῶν περὶ τὴν Ἑλλάδα 

τούτους μόνους τοὺς ϑεοὺς ἡγεῖσϑαι, οὕσπερ νῦν πολλοὶ 

τῶν | βαρβάρων, ἥλιον καὶ σελήνην καὶ γῆν καὶ ἄστρα Ὁ 

καὶ οὐρανόν" ἅτε οὖν αὐτὰ δρῶντες πάντα ἀεὶ ἰόντα 
δρόμῳ καὶ ϑέοντα, ἀπὸ ταύτης τῆς φύσεως τῆς τοῦ 

ϑεῖν ϑεοὺς αὐτοὺς ἐπονομάσαι" ὕστερον δὲ κατανοοῦντες 

τοὺς ἄλλους πάντας ἤδη τούτῳ τῷ ὀνόματι προσαγο- 

θεύειν. ἔοικέ τι ὃ λέγω τῇ ἀληϑείᾳ ἢ οὐδέν; 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν ἔοικεν. 
Σῷ. Τί οὖν ἂν μετὰ τοῦτο σκοποῖμεν; ἢ δῆλον 

δὴ ὅτι δαίμονάς τε καὶ ἥρωας καὶ ἀνθρώπους: 
ἘΡΜ. | 4Ζαίμονας. Ε 
ΣΦ. Καὶ ὡς ἀληϑῶς, ὦ Ἑρμόγενες. τί ἄν ποτε 

νοοῖ τὸ ὄνομα οἵ δαίμονες; σκέψαι. ἄν τί σοι δόξω 

εἰπεῖν. 

ἘΡΜ. “Ζέγε μόνον. 

Σ, Οἶσϑα οὖν τίνας φησὶν Ἡσίοδος εἶναι τοὺς 

δαίμονας: 
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ἘΡΜ. Οὐκ ἐννοῶ. | 
Σ Δ, Οὐδὲ ὅτι χρυσοῦν γένος τὸ πρῶτόν φησιν 

γενέσθαι τῶν ἀνθρώπων; 

ΕΡΜ. Οἶδα τοῦτό γε. 

Σ Δ), Ζέγει τοίνυν περὶ αὐτοῦ" 

αὐτὰρ ἐπειδὴ τοῦτο γένος κατὰ μοῖρ᾽ ἐχάλυψεν, 

8959. [οἱ μὲν δαίμονες ἁγνοὶ ὑποχϑόνιοι καλέονται, 
ἐσθλοί, ἀλεξίκακοι, φύλακες ϑνητῶν ἀνθρώπων. 

ἘΡΜ. Τί οὖν δή; 

Σ᾿, Ὅτι οἶμαι ἐγὼ λέγειν αὐτὸν τὸ χρυσοῦν 
γένος οὐκ ἐκ χρυσοῦ πεφυχός, ἀλλ᾽ ἀγαϑόν τε καὶ 

καλόν. τεκμήριον δέ μοί ἐστιν, ὅτι καὶ ἡμᾶς φησιν 
σιδηροῦν εἶναι γένος. 

ἘΡΜ. ᾿.42ληϑῆ λέγεις. 

Σ(). Οὐκοῦν χαὶ τῶν νῦν οἴει ἂν φάναι αὐτὸν 

Β εἴ τις ἀγαϑός ἐστιν, [ ἐκείνου τοῦ χρυσοῦ γένους εἶναι; 
ἘΡΜ. ΕΕἰκός γε. 

Σ (Ὁ, Οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ ἄλλο τι ἢ φρόνιμοι; 
ΡΜ. Φρόνιμοι. 

Σῷ. Τοῦτο τοίνυν παντὸς μᾶλλον λέγει, ὡς ἐμοὶ 
δοκεῖ, τοὺς δαίμονας" ὅτι φρόνιμοι καὶ δαήμονες ἦσαν, 

δαίμονας αὐτοὺς ὠνόμασεν" καὶ ἔν γ8ὲ τῇ ἀρχαία τῇ 

ἡμετέρα φωνῇ αὐτὸ συμβαίνει τὸ ὄνομα. λέγει οὖν 

καλῶς καὶ οὗτος καὶ ἄλλοι ποιηταὶ πολλοί, ὅσοι λέγου- 

σιν ὡς. ἐπειδάν τις ἀγαϑὸς ὧν τελευτήσῃ, μεγάλην 

Ο μοῖραν καὶ τιμὴν ἔχει καὶ γίγνεται δαίμων κατὰ | τὴν 

τῆς φρονήσεως ἐπωνυμίαν. ταύτῃ οὖν τίϑεμαι καὶ 

ἐγὼ [τὸν δαήμονα] πάντ᾽ ἄνδρα, ὃς ἂν ἀγαϑὸς ἦ, δαι- 
μόνιον εἶναι καὶ ξῶντα καὶ τελευτήσαντα, καὶ ὀρϑῶς 

δαίμονα καλεῖσϑαι. 
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ἘΡΜ. Καὶ ἐγώ μοι δοκῶ, ὦ Σώκρατες, τού- 
του πάνυ σοι σύμψηφος εἶναι. ὃ δὲ δὴ ἥρως τί ἂν εἴη; 

Σ Δ, Τοῦτο δὲ οὐ πάνυ χαλεπὸν ἐννοῆσαι. σμι- 
κρὸν γὰρ παρῆχται αὐτῶν τὸ ὄνομα, δηλοῦν τὴν ἐκ 

τοῦ ἔρωτος γένεσιν. 

ΕἘΡΜ. Πῶς λέγεις; 

ΣΦ), Οὐκ οἶσϑα, ὅτι ἡμίϑεοι οἵ ἥρωες; 
ΕΡΜ. Τί οὖν; 

Ι Σ᾿. Πάντες δήπου γεγόνασιν ἐρασϑέντος ἢ 
ϑεοῦ ϑνητῆς ἢ ϑνητοῦ ϑεᾶς. ἐὰν οὖν σκοπῇς καὶ 
τοῦτο κατὰ τὴν ᾿Αττικὴν τὴν παλαιὰν φωνήν, μᾶλλον 

εἴσει" δηλώσει γάρ σοι, ὅτι παρὰ τὸ τοῦ ἔρωτος ὄνομα, 
ὅϑεν γεγόνασιν οὗ ἥρωες, σμικρὸν παρηγμένον ἐστὶν 

[ὀνόματος χάριν]. καὶ ἤτοι τοῦτο λέγει τοὺς ἥρωας, 

ἢ ὅτε σοφοὶ ἦσαν καὶ ῥήτορες δεινοὶ καὶ διαλεκχτικοί, 
εἴρειν ἱχανοὶ ὄντες" τὸ γὰρ εἴρειν λέγειν ἐστίν. ὅπερ 

οὖν ἄρτι λέγομεν, ἐν τῇ ᾿Αττικῇ φωνῇ λεγόμενοι οἵ 
ἥρωες 1 δήτορές τινες καὶ ἐρωτητικοὶ συμβαίνουσιν, 

ὥστε ῥητόρων καὶ σοφιστῶν γένος γίγνεται τὸ ἡρωϊχὸν 

φῦλον. ἀλλὰ οὐ τοῦτο χαλεπόν ἐστιν ἐννοῆσαι, ἀλλὰ 

μᾶλλον τὸ τῶν ἀνθρώπων, διὰ τί ποτε ἄνϑρωποι κα- 
λοῦνται" ἢ σὺ ἔχεις εἰπεῖν; 

ΧΥΠΙ. ΕΡΜ. Πόϑεν, ὠγαϑέ, ἔχω; οὐδ᾽ εἴ τι 
οἷός τ᾽ ἂν εἴην εὑρεῖν, οὐ συντείνω διὰ τὸ ἡγεῖσϑαι 
σὲ μᾶλλον εὑρήσειν ἢ ἐμαυτόν. 

ἱ Σὰ. Τῇ τοῦ Εὐϑύφρονος ἐπιπνοία πιστεύεις, 
ὡς ἔοικας. 

ΡΜ, 47ῆλα δή. 

Σ,2, Ὀρϑῶς γε σὺ πιστεύων ὡς καὶ νῦν γέ μοι 

φαίνομαι κομψῶς ἐννενοηκέναι, καὶ κινδυνεύσω, ἐὰν 
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μὴ εὐλαβῶμαι, ἔτι τήμερον σοφώτερος τοῦ δέοντος γε- 

νέσϑαι. σκόπει δὴ ὃ λέγω. πρῶτον μὲν γὰρ τὸ τοιόνδε 

δεῖ ἐννοῆσαι περὶ ὀνομάτων, ὅτι πολλάκις ἐπεμβάλλομεν 
γράμματα, τὰ δ᾽ ἐξαιροῦμεν, παρ᾽ ὃ βουλόμεϑα ὀνο- 
μάξοντες, καὶ τὰς ὀξύτητας μεταβάλλομεν. οἷον ΖΊιὶ 

Β φίλοφ᾽ τοῦτο ἵνα ἀντὶ ῥήματος ὄνομα ἡμῖν γένηται, ᾿ 
τό τε ἕτερον αὐτόϑεν ἰῶτα ἐξείλομεν καὶ ἀντὶ ὀξείας 

τῆς μέσης συλλαβῆς βαρεῖαν ἐφϑεγξάμεϑα. ἄλλων δὲ 
τοὐναντίον ἐμβάλλομεν γράμματα, τὰ δὲ βαρύτερα ὀξύ- 

τερὰ φϑεγγόμεϑα. 

ΕΡΜ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 
Σ(). Τούτων τοίνυν ἕν καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων 

ὄνομα πέπονθεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. ἐκ γὰρ ῥήματος ὄνομα 
γέγονεν, ἑνὸς γράμματος τοῦ ἄλφα ἐξαιρεϑέντος καὶ 
βαρυτέρας τῆς τελευτῆς γενομένης. 

ΡΜ. Πῶς λέγεις; 

Ο Ι Σῶ. Ὧδε. σημαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὁ ἄνϑρω- 
πος, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ϑηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἐπισκοπεῖ 
οὐδὲ ἀναλογέζεται οὐδὲ ἀναϑρεῖ, ὃ δὲ ἄνθρωπος ἅμα 
ἑώρακεν -- τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ὕπωπε -- καὶ ἀναϑρεῖ 

« καὶ λογίζεται τοῦτο ὃ ὄπωπεν. ἐντεῦϑεν δὲ δὴ μόνον 
τῶν ϑηρίων ὀρϑῶς ὁ ἄνθρωπος ἄνϑρωπος ὠνομάσϑη, 

ἀναϑρῶν ἃ ὕπωπε. 
ἘΡΜ. Τί οὖν; τὸ μετὰ τοῦτο ἔρωμαί δε, ὃ ἡδέως 

ἂν πυϑοίμην; 
Σ,)., Πάνυ γε. 

"9 ἘΡΜ. Ὥσπερ τοίνυν μοι | δοχεῖ τούτοις ἑξῆς εἷναί 

τι χρῆμα. ψυχὴν γάρ που καὶ σῶμά τι καλοῦμεν τοῦ 
ἀνθρώπου. 

Σὰ. Πῶς γὰρ οὔ; 



οἿ ΚΡΑΤΥΛΔΟΣ. 9η1 

ΕΡΜ. Πειρώμεϑα δὴ καὶ ταῦτα διελεῖν, ὥσπερ 
τὰ ἔμπροσϑεν. 

Σ,(), Ψυχὴν λέγεις ἐπισχκέψασϑαι. ὡς εἰκότως τού- 

του τοῦ ὀνόματος τυγχάνει, ἔπειτ᾽ αὖ τὸ σῶμα; 
ἘΡΜ. Ναί. 

ΣΦ), Ὡς μὲν τοίνυν ἐκ τοῦ παραχρῆμα λέγειν, 
οἶμαί τι τοιοῦτον νοεῖν τοὺς τὴν ψυχὴν ὀνομάσαντας. 

ὡς τοῦτο ἄρα, ὅταν παρῇ τῷ σώματι, αἴτιόν ἐστι τοῦ 
ξῆν αὐτῷ, τὴν τοῦ ἀναπνεῖν δύναμιν παρέχον καὶ 

ἀναψῦχον, ἅμα δὲ ἐκλείποντος τοῦ ἀναψύχοντος τὸ 

σῶμα ἀπόλλυταί τε καὶ τελευτᾷ" ὅϑεν δή μοι δοκοῦσιν 

αὐτὸ ψυχὴν καλέσαι. εἰ δὲ βούλει. ἔχε ἠρέμα" δοκῶ 
γάρ μοί τι καϑορᾶν πιϑανώτερον τούτου τοῖς ἀμφὶ 

Εὐϑύφρονα. τούτου μὲν γάρ. ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, κατα- 

φρονήσαιεν ἂν καὶ ἡγήσαιντο φορτικὸν εἶναι" τόδε 

ὃξ σκόπει, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ἀρέσῃ. 
ἘΡΜ. “Ζέγε μόνον. 

Σ ὦ, Τὴν φύσιν παντὸς τοῦ σώματος. ὥστε καὶ 
ξῆν καὶ περιιέναι, τί σοι δοκεῖ ἔχειν τε καὶ ὀχεῖν ἄλλο 

ἢ ψυχή: 
ἘΡΜ. Οὐδὲν ἄλλο. 
ΣΩ. Τί δέ; καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἁπάντων φύσιν 

οὐ πιστεύεις ᾿Δἀναξαγόρᾳ νοῦν καὶ ψυχὴν εἶναι τὴν 
διακοσμοῦσαν καὶ ἔχουσαν; 

ἘΡΜ. Ἔγωγε. 

ΣΦ, Καλῶς ἄρα ἂν τὸ ὄνομα τοῦτο ἔχοι τῇ | 
δυνάμει ταύτῃ, ἣ φύσιν ὀχεῖ καὶ ἔχει, φυσέχην ἐπονο- 

μάξειν. ἔξεστι δὲ καὶ ψυχὴν κομψευόμενον λέγειν. 
ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. καὶ δοκεῖ γέ μοι τοῦτο 

ἐκείνου τεχνικώτερον εἶναι. 

400 
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Σ Δ), Καὶ γὰρ ἔστιν" γελοῖον μέντοι φαίνεται ὡς 
ἀληϑῶς ὀνομαζόμενον ὡς ἐτέϑη. 

ἘΡΜ. ᾿4λλὰ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο πῶς φῶμεν ἔχειν; 
Σ, Τὸ σῶμα λέγεις; 

ἘΡΜ. Ναί. 

Σέ, Πολλαχῇ μοι δοκχεῖ τοῦτό γε" ἂν μὲν καὶ 
σμικρόν τις παρακλίνῃ, καὶ πάνυ. καὶ γὰρ σῆμά τινές 

Ο φασιν ] αὐτὸ εἶναι τῆς ψυχῆς, ὡς τεϑαμμένης ἐν τῷ 

νῦν παρόντι" καὶ διότι αὖ τούτῳ σημαίνει ἃ ἂν σημαίνῃ 
ἡ ψυχή, καὶ ταύτῃ σῆμα ὀρϑῶς καλεῖσϑαι. δοκοῦσι 

μέντοι μοι μάλιστα ϑέσϑαι οὗ ἀμφὶ Ὀρφέα τοῦτο 
τὸ ὄνομα, ὡς δίκην διδούσης τῆς ψυχῆς, ὧν δὴ 
ἕνεκα δίδωσιν' τοῦτον δὲ περίβολον ἔχειν, ἵνα σῴ- 

ξηται, δεσμωτηρίου εἰκόνα: εἶναι. οὖν τῆς ψυχῆς 
τοῦτο, ὥσπερ αὐτὸ ὀνομάξεται, ἕως ἂν ἐκτίσῃ τὰ 

ὀφειλόμενα, τὸ σῶμα, καὶ οὐδὲν δεῖν παράγειν οὐδὲ 

γράμμα. 
Ὄ ΧΥΙΠ. ἘΡΜ. Ταῦτα μέν | μοι δοκεῖ ἱκανῶς, ὦ 

Σώκρατες, εἰρῆσϑαι" περὶ δὲ τῶν ϑεῶν τῶν ὀνομάτων, 
οἷον καὶ περὶ τοῦ Ζιὸς νῦν δὴ ἔλεγες, ἔχοιμεν ἄν που 

κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπισκέψασϑαι, κατὰ τίνα ποτὲ 
ὀρϑότητα αὐτῶν τὰ ὀνόματα κεῖται; 

Σῷ, Ναὶ μὰ Δία ἡμεῖς γε, ὦ Ἑρμόγενες, εἴπερ 
γε νοῦν ἔχοιμεν, ἕνα μὲν τὰν κάλλιστον τρόπον, ὅτι 
περὶ ϑεῶν οὐδὲν ἴσμεν, οὔτε περὶ αὐτῶν οὔτε περὶ 
τῶν ὀνομάτων, ἅττα ποτὲ ἑαυτοὺς καλοῦσιν" δῆλον γὰρ 
ὅτε ἐκεῖνοί γε τἀληϑῆ καλοῦσι. δεύτερος δ᾽ αὖ τρό- 

ἘἙ πος [ ὀρθότητος, ὥσπερ ἐν ταῖς εὐχαῖς νόμος ἐστὶν 

ἡμῖν εὔχεσϑαι, οἵτινές τε καὶ ὁπόϑεν χαίρουσιν ὀνο- 
μαξόμενοι, ταῦτα καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καλεῖν, ὡς ἄλλο 
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μηδὲν | εἰδότας" καλῶς γὰρ δὴ ἔμοιγε δοκεῖ νενομίσϑαι. 401 

εἰ οὖν βούλει, σκοπῶμεν ὥσπερ προειπόντες τοῖς ϑεοῖς, 

ὅτι περὶ αὐτῶν οὐδὲν ἡμεῖς σχεψόμεϑα -- οὐ γὰρ 

᾽ - Αι. 4 3 τη] 53 » 2 ᾿ Ν - 

ἀξιοῦμεν οἱοί τ ἂν εύναι σκοπεῖν -- ἀλλὰ περὶ τῶν 

ἀνθρώπων, ἥντινά ποτε δόξαν ἔχοντες ἐτίϑεντο αὐτοῖς 

τὰ ὀνόματα᾽ τοῦτο γὰρ ἀνεμέσητον. 

ἘΡΝ. ᾿4λλά μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, μετρίως λέ- 

γειν, καὶ οὕτω ποιῶμεν. 

Ι ΣΦ. "άλλο τι οὖν ἀφ᾽ Ἑστίας ἀοχώμεϑα κατὰ Β 

τὸν νόμον; 

ἘΡΝ. 4Δέκαιον γοῦν. 

ΣΩ,, Τί οὖν ἄν τις φαίη διανοούμενον τὸν ὀνομά- 

σαντα Ἑστίαν ὀνομάσαι; 

ἘΡΝ. Οὐ μὰ τὸν 4ία οὐδὲ τοῦτο οἶμαν ῥάδιον 

εἶναι. 
Σῷ, Κινδυνεύουσι γοῦν, ὠγαϑὲ Ἑρμόγενες, οὗ 

πρῶτοι τὰ ὀνόματα τιϑέμενοι οὐ φαῦλοι εἶναι, ἀλλὰ 

μετεωρολόγοι καὶ ἀδολέσχαι τινές. 

ΡΜ: Τί δή; 

ΣΩ, Καταφαίνεταί μοι ἡ ϑέσις τῶν ὀνομάτων 

τοιούτων τινῶν ἀνθρώπων. καὶ ἐάν τις τὰ ξενικὰ 

ὀνόματα ᾿ ἀνασκοπῇ; οὐχ ἧττον ἀνευρίσκεται ὃ ἕκαστον Ὁ 

βούλεται. οἷον καὶ ἐν τούτῳ, ὃ ἡμεῖς οὐσίαν καλοῦμεν, 

εἰσὶν οἱ ἐσσίαν καλοῦσιν, οἱ δ᾽ αὖ ὠσίαν. πρῶτον 

μὲν οὖν κατὰ τὸ ἕτερον ὄνομα τούτων ἡ τῶν πραγ- 

μάτων οὐσία “Ἑστία καλεῖσθαι ἔχει λόγον" καὶ ὅτι γὲ 

αὖ ἡμεῖς τὸ τῆς οὐσίας μετέχον ἑστίαν φαμέν, καὶ κατὰ 

τοῦτο ὀρϑῶς ἂν καλοῖτο Ἑστία" ἐοίκαμεν γὰρ καὶ ἡμεῖς 

τὸ παλαιὸν ἐσσίαν καλεῖν τὴν οὐσίαν. ἔτι δὲ καὶ κατὰ 

τὰς ϑυσίας ἄν τις ἐννοήσας ἡγήσαιτο Ι οὕτω νοεῖν Ὁ 
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ταῦτα τοὺς τιϑεμένους᾽ τὸ γὰρ πρὸ πάντων ϑεῶν τῇ 

Ἑστίᾳ πρώτῃ προϑύειν εἰκὸς ἐκείνους, οἵτινες τὴν πάν- 
τῶν οὐσίαν “Ἑστίαν ἐπωνόμασαν. ὅσοι δ᾽ αὖ ὠσίαν, 
σχεδόν τι αὖ οὗτοι καϑ' Ἡράκλειτον ἂν ἡγοῖντο τὰ 
ὄντα ἰέναι τε πάντα καὶ μένειν οὐδέν" τὸ οὖν αἴτιον 
καὶ τὸ ἀρχηγὸν αὐτῶν εἶναι τὸ ὠϑοῦν, ὅϑεν δὴ καλῶς 

ἔχειν αὐτὸ ὠσίαν ὠνομάσϑαι. καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταύτῃ 
ὡς παρὰ μηδὲν εἰδότων εἰρήσϑω" μετὰ δ᾽ Ἑστίαν 
δίκαιον Ῥέαν καὶ Κρόνον ἐπισκέψασϑαι. καίτοι τό γε 
τοῦ Κρόνου ὄνομα ἤδη διήλθομεν. ἴσως μέντοι οὐδὲν 
λέγω. 

ΧΙΧ. ἘΡΜ. Τί δή, ὦ Σώκρατες; 
Σ(., ᾿φγαϑέ, ἐννενόηκά τι σμῆνος σοφίας. 

ἜΡΜ. Ποῖον δὴ τοῦτο; 

Σ (2, Γελοῖον μὲν πάνυ εἰπεῖν, οἶμαι | μέντοι τινὰ 
πιϑανότητα ἔχον. 

ἘΡΜ. Τίνα ταύτην; 

Σ᾿. Τὸν Ἡράκλειτόν μοι δοκῶ καϑορᾶν παλαΐ᾽ 
ἄττα σοφὰ λέγοντα, ἀτεχνῶς τὰ ἐπὶ Κρόνου καὶ ἱῬέας. 
ἃ καὶ Ὅμηρος ἔλεγεν. 

ἘΡΜ. Πῶς τοῦτο λέγεις; 
Σ δ. Ζέγει που Ἡράκλειτος, ὅτι πάντα χωρεῖ καὶ 

οὐδὲν μένει, καὶ ποταμοῦ ῥοῇ ἀπεικάξων τὰ ὄντα λέγει, 
ὡς δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης. 

ΕΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 

Σ, Τί οὐν; δοκεῖ σοι ] ἀλλοιότερον Ἡρακλείτου 
νοεῖν ὁ τιϑέμενος τοῖς τῶν ἄλλων ϑεῶν προγόνοις 

Ῥέαν τε καὶ Κρόνον; ρα οἴει ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου 
αὐτὸν ἀμφοτέροις ῥευμάτων ὀνόματα ϑέσϑαι; ὥσπερ 
αὖ Ὅμηρος ᾿ὥκεανόν τε ϑεῶν γένεσίν φησιν καὶ μη- 
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τέρα Τηϑύν᾽" οἶμαι δὲ καὶ ἩΗσίοδος. λέγει δέ που καὶ 
Ὀρφεὺς ὅτι 

᾿ῷχεανὸς πρῶτος καλλίρροος ἦρξε γάμοιο, 
Ι ὅς ῥὰ κασιγνήτην ὁμομήτορα Τηϑὺν ὄπυιεν. 

ταῦτ᾽ οὖν σκόπει ὅτι καὶ ἀλλήλοις συμφωνεῖ καὶ πρὸς 
τὰ τοῦ Ἡρακλείτου πάντα τείνει. 

ΕΡΜ. Φαίνει τί μοι λέγειν, ὦ Σώκρατες" τὸ μέν- 
τοι τῆς Τηϑύος οὐκ ἐννοῶ ὄνομα τί βούλεται. 

ΣΦ. ᾿“λλὰ μὴν τοῦτό γε ὀλίγου αὐτὸ λέγει ὅτι 

πηγῆς ὄνομα ἐπικεχρυμμένον ἐστίν. τὸ γὰρ διαττώμενον 

καὶ τὸ ἠθούμενον πηγῆς ἀπείκασμά ἐστιν" ἐκ δὲ τού- 
τῶν ἀμφοτέρων τῶν ὀνομάτων ἡ Τηϑὺς τὸ ὄνομα ξύγ- 

κειται. 
ἘΡΜ. Τοῦτο μέν, ὦ Σώκρατες, κομψόν. 
ΣΩ, Τί δ᾽ οὐ μέλλει; ἀλλὰ τί τὸ μετὰ τοῦτο; 

τὸν μὲν Ζία εἴπομεν. 
ἘΡΜ. ΝΝαί. 
ΣΦ). Τοὺς ἀδελφοὺς δὴ αὐτοῦ λέγωμεν. τόν τε 

Ποσειδῶ καὶ τὸν Πλούτωνα καὶ τὸ ἕτερον ὄνομα ὃ 
ὀνομάζουσιν αὐτόν. 

ΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ. Τὸ μὲν τοίνυν τοῦ Ποσειδῶνός μοι φαίνεται 

ὠνομάσθαι ὑπὸ τοῦ πρώτου ὀνομάσαντος, ὅτι | αὐτὸν 

βαδίξοντα ἐπέσχεν ἡ τῆς ϑαλάττης φύσις καὶ οὐκέτι 
εἴασεν προελϑεῖν, ἀλλ᾽ ὥσπερ δεσμὸς τῶν ποδῶν αὐτῷ 

ἐγένετο. τὸν οὖν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως ταύτης ϑεὸν 
ὠνόμασεν Ποσειδῶνα, ὡς ποσίδεσμον ὄντα" τὸ ὃὲ ε 
ἔγκειται ἴσως εὐπρεπείας ἕνεκα. τάχα δὲ οὐκ ἂν τοῦτο 
λέγοι, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ σῖγμα δύο λάβδα τὸ πρῶτον ἐλέ- 
γετο, ὡς πολλὰ | εἰδότος τοῦ ϑεοῦ. ἴσως δὲ ἀπὸ τοῦ 

0 
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σείειν ὁ σείων ὠνόμασται" πρόσκειται δὲ τὸ πῖ καὶ τὸ 

δέλτα. τὸ δὲ Πλούτωνος. τοῦτο μὲν κατὰ τὴν τοῦ πλού- 
του δόσιν, ὅτι ἐκ τῆς γῆς κάτωϑεν ἀνίεται ὃ πλοῦτος, 

ἐπωνομάσϑη" ὃ δὲ “Ἧιδης. οἵ πολλοὶ μέν μοι δοχοῦ- 

σιν ὑπολαμβάνειν τὸ ἀειδὲς προσειρῆσϑαι τῷ ὀνόματι 
τούτῳ, καὶ φοβούμενοι τὸ ὄνομα Πλούτωνα καλοῦσιν 

αὐτόν. 

ΕΡΜ. Σοὶ δὲ πῶς φαίνεται, 1 ὦ Σώκρατες; 
ΧΧ, Σῴὼ, Πολλαχῇ ἔμοιγε δοκοῦσιν ἄνθρωποι 

διημαρτηκέναι περὶ τούτου τοῦ ϑεοῦ τῆς δυνάμεως 
καὶ φοβεῖσϑαι αὐτὸν οὐκ ἄξιον. ὅτι τε γάρ. ἐπειδὰν 
ἅπαξ τις ἡμῶν ἀποθάνῃ, ἀεὶ ἐκεῖ ἐστιν, φοβοῦνται, 
καὶ ὅτι ἡ ψυχὴ γυμνὴ τοῦ σώματος παρ᾽ ἐκεῖνον ἀπέρ- 

χεται. καὶ τοῦτο πεφόβηνται" τὰ δ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ πάντα 

ἐς ταὐτόν τι συντείνειν, καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ ϑεοῦ καὶ τὸ 
ὄνομα. 

ΕΡΜ. Πῶς δή; 

ΣΦ). ᾿Εγώ σοι ἐρῶ. ἅ γέ μοι φαίνεται. εἰπὲ 
γάρ μοι, δεσμὸς ξῴῳ ὁτῳοῦν, ὥστε μένειν ὁπουοῦν, 
πότερος ἰσχυρότερός ἐστιν, ἀνάγκη ἢ ἐπιϑυμία; 

ΕΡΜ. Πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατες, ἡ ἐπιϑυμία. 
Σ. Οἴει οὖν τὸν “Διδην οὐκ ἂν πολλοὺς ἐκχ- 

φεύγειν, εἰ μὴ τῷ ἰσχυροτάτῳ δεσμῷ ἔδει τοὺς ἐκεῖσε 
ἰόντας: 

ἘΡΜ. 47ῆλα δή. 

Σ Ὁ. ᾿Ἐπιϑυμίᾳ ἄρα τινὺὴ αὐτούς, ὡς ἔοικε, δεῖ, 
εἴπερ τῷ μεγίστῳ δεσμῷ δεῖ, καὶ οὐκ ἀνάγκῃ. 

ΡΜ. Φαίνεται. 

ΣΩ, Οὐκοῦν ἐπιϑυμίαι αὖ πολλαί εἰσιν; 
ΡΜ. Ναί. 
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Ι Σῶ. Τῇ μεγίστῃ ἄρα ἐπιϑυμίᾳ τῶν ἐπιϑυ- 
μιῶν δεῖ αὐτούς. εἴπερ μέλλει τῷ μεγίστῳ δεσμῷ 

κατέχειν. 

ΒΡΜ. Ναί. 

Σῷ. Ἔστιν οὖν τις μείξων ἐπιϑυμία ἢ ὅταν τίς 

τῷ συνὼν οἴηται δι᾿ ἐκεῖνον ἔσεσϑαι ἀμείνων ἀνήρ: 
ἘΡΜ. Μὰ 4 οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Διὰ ταῦτα ἄρα φῶμεν, ὦ Ἑρμόγενες, οὐδένα 

δεῦρο ἐθελῆσαι ἀπελθεῖν τῶν ἐχεῖϑεν, οὐδὲ αὐτὰς τὰς 
Σειρῆνας. ἀλλὰ κατακεκηλῆσϑαι ἐκείνας τε καὶ τοὺς 

ἄλλους 1 πάντας᾽ οὕτω καλούς τινας, ὡς ἔοικεν, ἐπί- 

σταται λόγους λέγειν ὁ “4ιδης. καὶ ἔστιν, ὥς γ᾽ ἐκ 

τοῦ λόγου τούτου, ὁ ϑεὸς οὗτος τέλεος σοφιστής τὲ 

καὶ μέγας εὐεργέτης τῶν παρ᾽ αὐτῷ, ὅς γε καὶ τοῖς 
ἐνθάδε τοσαῦτα ἀγαϑὰ ἀνίησιν οὕτω πολλὰ αὐτῷ τὰ 

περιόντα ἐκεῖ ἐστιν, καὶ τὸν Πλούτωνα ἀπὸ τούτου 
ἔσχε τὸ ὄνομα. καὶ τὸ αὖ μὴ ἐθέλειν συνεῖναι τοῖς 

ἀνθρώποις ἔχουσι τὰ σώματα. ἀλλὰ τότε συγγίγνε- 

σϑαι, ἐπειδὰν ἡ ψυχὴ καϑαρὰ ἢ πάντων τῶν | περὶ 
τὸ σῶμα χαχῶν καὶ ἐπιϑυμιῶν, οὐ φιλόσοφον δοκεῖ 

σοι εἶναι καὶ εὖ ἐντεθϑυμημένον, ὅτι οὕτω μὲν ἂν 

κατέχοι αὐτοὺς δήσας τῇ περὶ ἀρετὴν ἐπιϑυμίᾳ, ἔχον- 
τας δὲ τὴν τοῦ σώματος πτοίησιν καὶ μανίαν οὐδ᾽ ἂν 
ὁ Κρόνος δύναιτο ὃ πατὴρ συγκχατέχειν αὑτῷ ἕν τοῖς 

δεσμοῖς δήσας τοῖς αὐτοῦ λεγομένοις; 

ἘΡΜ. Κινδυνεύεις τὶ λέγειν. ὦ Σώκρατες. 
ΣΦ), Καὶ τό γε ὄνομα ὃ “Ἴιδης, ὦ Ἑρμόγενες, ἰ 

πολλοῦ δεῖ ἀπὸ τοῦ ἀειδοῦς ἐπωνομάσϑαι, ἀλλὰ πολὺ 

μᾶλλον ἀπὸ τοῦ πάντα τὰ καλὰ εἰδέναι. ἀπὸ τούτου 

ὑπὸ τοῦ νομοϑέτου “4ιδης ἐκλήϑη. 

") 
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ΧΧΙ. ἘΡΜ. Εἶεν" τί δὲ 4Δήμητρά τε καὶ Ἥραν 
καὶ ᾿“πόλλω καὶ ᾿ϑηνᾶν καὶ Ἥφαιστον καὶ άρη καὶ 
τοὺς ἄλλους ϑεούς, πῶς λέγομεν; 

Σ (δ. Ζημήτηρ μὲν φαίνεται κατὰ τὴν δόσιν τῆς 
ἐδωδῆς διδοῦσα ὡς μήτηρ Δημήτηρ κεκλῆσϑαι, Ἥρα 
ὃὲ ἐρατή τις, 1 ὥσπερ οὖν καὶ λέγεται ὃ Ζεὺς αὐτῆς 
ἐρασϑεὶς ἔχειν. ἴσως δὲ μετεωρολογῶν ὃ νομοϑέτης 

τὸν ἀέρα Ἥραν ὠνόμασεν ἐπικρυπτόμενος, ϑεὶς τὴν 
ἀρχὴν ἐπὶ τελευτήν" γνοίης δ᾽ ἄν, εἰ πολλάκις λέγοις 

τὸ τῆς Ἥρας ὄνομα. Φερρέφαττα δέ, πολλοὶ μὲν καὶ 
τοῦτο φοβοῦνται τὸ ὄνομα καὶ τὸν ᾿“πόλλω, ὑπὸ ἀπει- 

οίας. ὡς ἔοικεν, ὀνομάτων ὀρϑότητος. καὶ γὰρ μετα- 

βάλλοντες σκοποῦνται τὴν Φερσεφόνην, καὶ δεινὸν 

αὐτοῖς φαίνεται" τὸ δὲ μηνύει σοφὴν εἶναι 1 τὴν ϑεόν᾽ 

ἅτε γὰρ φερομένων τῶν πραγμάτων τὸ ἐφαπτόμενον 

καὶ ἐπαφῶν καὶ δυνάμενον ἐπακολουϑεῖν σοφία ἂν 

εἴη. Φερέπαφα οὖν διὰ τὴν σοφίαν καὶ τὴν ἐπαφὴν 
τοῦ φερομένου ἡ ϑεὸς ἂν ὀρϑῶς καλοῖτο, ἢ τοιοῦτόν 

τι δι᾿ ὅπερ καὶ σύνεστιν αὐτῇ ὃ “Ἧιδης σοφὸς ὦν, 
διότι τοιαύτη ἐστίν, νῦν δὲ αὐτῆς ἐκκλίνουσι τὸ ὄνομα 
εὐστομίαν περὶ πλείονος ποιούμενον τῆς ἀληϑείας, 

ὥστε Φερρέφατταν αὐτὴν καλεῖν. ταὐτὸν δὲ καὶ περὶ 
τὸν [᾿Ζπόλλω, ὅπερ λέγω, πολλοὶ πεφόβηνται περὶ τὸ 

ὄνομα τοῦ ϑεοῦ, ὥς τι δεινὸν μηνύοντοφ᾽ ἢ οὐκ 
ἤσϑησαι; 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν, καὶ ἀληϑῆ λέγεις. 
ΣΦ. Τὸ δέ γ᾽ ἐστίν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, κάλλιστα 

κξδίμενον πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ ϑεοῦ. 

ἘΡΜ. Πῶς δή; 
Σ,(), ᾿Εγὼ πειράσομαν φράσαι ὅ γέ μοι φαίνεται" 
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οὐ γὰρ ἔστιν | ὅτι ἂν μᾶλλον ὄνομα ἥρμοσεν ἕν ὃν 406 

τἕτταρσι δυνάμεσι ταῖς τοῦ ϑεοῦ, ὥστε πασῶν ἐφάπτε- 

σϑαι καὶ δηλοῦν τρόπον τινὰ μουσικήν τε καὶ μαν- 
τικὴν καὶ ἰατρικὴν καὶ τοξικήν. 

ἘΡΜ. “έγε δή" ἄτοπον γάρ τέ μοι λέγεις τὸ 

ὄνομα εἶναι. 
ΧΧΙ. Σῶ. Εὐάρμοστον μὲν οὖν, ἅτε μουσικοῦ 

ὄντος τοῦ ϑεοῦ" πρῶτον μὲν γὰρ ἡ κάϑαρσις καὶ οἵ 

καϑαρμοὶ καὶ κατὰ τὴν ἰατρικὴν καὶ κατὰ τὴν μαντι- 
χὴν καὶ αἱ τοῖς ἰατρικοῖς φαρμάκοις καὶ αἵ τοῖς μαν- 

τικοῖς  περιϑειώσεις τὲ καὶ τὰ λουτρὰ τὰ ἐν τοῖς Β 

τοιούτοις καὶ αἵ περιρράνσεις, πάντα ἕν τι ταῦτα 

δύναιτ᾽ ἄν, καϑαρὸν παρέχειν τὸν ἄνθρωπον καὶ 
κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν" ἢ οὔ: 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ Ὁ. Οὐχοῦν ὃ καϑαίρων ϑεὸς καὶ ὃ ἀπολούων 

τὲ καὶ ἀπολύων τῶν τοιούτων κακῶν οὗτος ἂν εἴη; 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΦ, Κατὰ μὲν τοίνυν τὰς ἀπολύσεις τε καὶ ἀπο- 

λούσεις. ὡς ἰατρὸς ὧν τῶν τοιούτων, | ἀπολούων ἂν Ὁ 

ὀρϑῶς καλοῖτο" κατὰ δὲ τὴν μαντικὴν καὶ τὸ ἀληϑές 
τε χαὶ τὸ ἁπλοῦν --- ταὐτὸν γάρ ἐστιν --, ὥσπερ 
οὖν οἵ Θετταλοὶ καλοῦσιν αὐτόν, ὀρϑότατ᾽ ἂν καλοῖτο" 
ἄπλουν γάρ φασι πάντες Θετταλοὶ τοῦτον τὸν ϑεόν. 

διὰ δὲ τὸ ἀεὶ βολῶν ἐγκρατὴς εἶναι τοξικῇ ἀεὶ βάλλων 

ἐστίν. χατὰ δὲ τὴν μουσικὴν δεῖ ὑπολαβεῖν, ὥσπερ 
τὸν ἀκόλουϑόν τε καὶ τὴν ἄκοιτιν, ὅτι τὸ ἄλφα ση- 

μαΐίνει πολλαχοῦ τὸ ὁμοῦ, καὶ ἐνταῦϑα τὴν ὁμοῦ 

πόλησιν καὶ περὶ τὸν οὐρανόν, οὺς δὴ πόλους καλοῦσιν, 

καὶ περὶ τὴν ἐν τῇ ὠδῇ ἁρμονίαν, ἣ δὴ συμφωνία 1 Ὁ 
ῬΙΑΤΟῚΙ 14 
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καλεῖται, ὅτι ταῦτα πάντα, ὥς φασιν οἵ κομψοὶ περὶ 

μουσικὴν καὶ ἀστρονομίαν, ἁρμονίᾳ τινὶ πολεῖ ἅμα 

πάντα" ἐπιστατεῖ δὲ οὗτος ὃ ϑεὸς τῇ ἁρμονίᾳ ὅμοπο- 
λῶν αὐτὰ πάντα καὶ κατὰ ϑεοὺς καὶ κατ᾽ ἀνθρώπους" 

ὥσπερ οὖν τὸν ὁμοκέλευϑον καὶ ὁμόκοιτιν ἀκόλουϑον 

καὶ ἄκοιτιν ἐκαλέσαμεν, μεταβαλόντες ἀντὶ τοῦ ὃμο 

ἄλφα, οὕτω καὶ ᾿4πόλλωνα ἐκαλέσαμεν, ὃς ἦν ὁμοπο- 
λῶν, ἕτερον λάβδα ἐμβαλόντες, ὅτι ] ὁμώνυμον ἐγίγνετο 

τῷ χαλεπῷ ὀνόματι. ὅπερ καὶ νῦν ὑποπτεύοντέἕές τινὲς 
διὰ τὸ μὴ ὀρϑῶς σκοπεῖσθαι τὴν δύναμιν τοῦ ὀνόματος 

φοβοῦνται αὐτὸ ὡς σημαῖνον φϑοράν τινα τὸ δὲέ 

[πολύ], ὥσπερ ἄρτι ἐλέγετο, πασῶν ἐφαπτόμενον Ϊ 
κεῖται τῶν τοῦ ϑεοῦ δυνάμεων, ἁπλοῦ, ἀεὶ βάλλοντος, 

ἀπολούοντος, ὁμοπολοῦντος. τὰς δὲ Μούσας τε καὶ 

ὅλως τὴν μουσικὴν ἀπὸ τοῦ μῶσϑαι, ὡς ἔοικεν. καὶ 

τῆς ξητήσεώς τε καὶ φιλοσοφίας τὸ ὄνομα τοῦτο ἐπω- 

νόμασεν. “ητὼ δὲ ἀπὸ τῆς πραότητος τῆς ϑεοῦ, κατὰ 
τὸ ἐθελήμονα εἶναι ὧν ἄν τις δέηται. ἴσως δὲ ὡς οἵ 

ξένον καλοῦσιν" πολλοὶ γὰρ “ηϑὼ καλοῦσιν" ἔοικεν 
οὖν πρὸς τὸ μὴ τραχὺ τοῦ ἤϑους ἀλλ᾽ ἥμερόν τε καὶ 
λεῖον “Πηϑὼ κεκλῆσθαι ὑπὸ | τῶν τοῦτο καλούντων. 

Ἄρτεμις δὲ τὸ ἀρτεμὲς φαίνεται καὶ τὸ κόσμιον, διὰ 
τὴν τῆς παρϑενίας ἐπιϑυμίαν" ἴσως δὲ ἀρετῆς ἵστορα 
τὴν ϑεὸν ἐκάλεσεν ὃ καλέσας, τάχα δ᾽ ἂν καὶ ὡς τὸν 

ἄροτον μισησάσης τὸν ἀνδρὸς ἐν γυναικί" ἢ διὰ τού- 

τῶν τι ἢ διὰ πάντα ταῦτα τὸ ὄνομα τοῦτο ὃ τιϑέ- 
μξνος ἔϑετο τῇ ϑεῷ. 

ΧΧΙΠ. ἘΡΜ. Τί δὲ ὁ Διόνυσός τε καὶ ἡ ̓ Ζφρο- 
δίτη ; 

ΣΦ, Μεγάλα, ὦ παῖ Ἱππονίκου, ἐρωτᾷς. ἀλλὰ 
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ἔστι γὰρ καὶ σπουδαίως εἰρημένος ὁ τρόπος τῶν ὀνο- 
μάτων τούτοις | τοῖς ϑεοῖς καὶ παιδικῶς. τὸν μὲν 

οὖν σπουδαῖον ἄλλους τινὰς ἐρώτα, τὸν δὲ παιδικὸν 

οὐδὲν χωλύει διελθεῖν" φιλοπαίσμονες γὰρ καὶ οἵ 
ϑεοί. ὅ τε γὰρ Διόνυσος εἴη ἂν ὁ διδοὺς τὸν οἶνον 

Ζιδοίνυσος ἐν παιδιᾷ καλούμενος, οἶνος δ᾽, ὅτι οἴε- 

σϑαι νοῦν ἔχειν ποιεῖ τῶν πινόντων τοὺς πολλοὺς οὐκ 

ἔχοντας. οἰόνους δικαιότατ᾽ ἂν καλούμενος. περὶ δὲ 
᾿Δφροδίτης οὐκ ἄξιον Ἡσιόδῳ ἀντιλέγειν, ἀλλὰ ξυγ- 

χωρεῖν, ὅτι διὰ τὴν τοῦ ἀφροῦ γένεσιν | ̓ἀφροδίέτη 

ἐκλήϑη. 

ΕΡΜ. ᾿Ζ4λλὰ μὴν οὐδ᾽ ᾿4ϑηνᾶς ᾿4ϑηναῖός γ᾽ 
ὥν, ὦ Σώκχρατες, ἐπιλήσει, οὐδ᾽ Ἡφαίστου τε καὶ 
"Ἄρεως. 

Σι, Οὐδὲ εἰκός γε. 
ΕΡΜ. Οὐ γάρ. 
Σ,(). Οὐκοῦν τὸ μὲν ἕτερον ὄνομα αὐτῆς οὐ χαλε- 

πὸν εἰπεῖν δι᾽ ὃ κεῖται. 
ἘΡΜ. Τὸ ποῖον; 

ΣΦ. Παλλάδα που αὐτὴν καλοῦμεν. 

ΕΡΜ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς ὅπλοις 

ὀρχήσεως | ἡγούμενοι τεϑῆναι ὀρϑῶς ἄν, ὡς ἐγώμαι, Κὶ 
ἡγοίμεϑα᾽ τὸ γάρ που ἢ αὑτὸν ἤ τι ἄλλο μετεωρίζειν 

ἢ ἀπὸ τῆς γῆς ἢ ἐν ταῖς χερσὶν [ πάλλειν τε καὶ 401 
πάλλεσϑαι καὶ ὀρχεῖν καὶ ὀρχεῖσϑαι καλοῦμεν. 

ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΦ). Παλλάδα μὲν τοίνυν ταύτῃ. 
ΕἘΡΜ. Καὶ ὀρϑῶς γε. ἀλλὰ δὴ τὸ ἕτερον πῶς λέγεις: 

Σ(), Τὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς; 
14Ὁ 
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ἘΡΜ. Ναί. 

Σῷ. Τοῦτο ἐμβριϑέστερον, ὦ φίλε. ἐοίκασι δὴ 
καὶ οἵ παλαιοὶ τὴν ᾿ϑηνᾶν νομίζειν ὥσπερ οἵ νῦν 
περὶ Ὅμηρον δεινοί. καὶ γὰρ τούτων οἵ | πολλοὶ ἐξη- 
γούμενον τὸν ποιητήν φασι τὴν ᾿4ϑηνᾶν αὐτὸν νοῦν 
τε καὶ διάνοιαν πεποιηκέναι, καὶ ὃ τὰ ὀνόματα ποιῶν 

ἔοικε τοιοῦτόν τι περὶ αὐτῆς διανοεῖσθαι, ἔτι δὲ μει- 
ξόνως λέγων ϑεοῦ νόησιν ὡσπερεὶ λέγει, ὅτι ἃ ϑεονόα 

ἐστὴν αὕτη, τῷ ἄλφα ἕξενικῶς ἀντὶ τοῦ ἦτα χρησά- 
μενος καὶ τὸ ἰῶτα καὶ τὸ σῖγμα ἀφελών. ἴσως δὲ 
οὐδὲ ταύτῃ, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ϑεῖα νοούδης αὐτῆς δια- 
φερόντως τῶν ἄλλων Θεονόην ἐχάλεσεν. οὐδὲν δὲ 
ἀπέχει καὶ τὴν ἐν τῷ ἤϑει νόησιν ὡς οὖσαν τὴν ϑεὸν 
ταύτην ᾿Ηϑονόην μὲν || βούλεσϑαι προσειπεῖν" παρα- 
γαγὼν δὲ ἢ αὐτὸς ἤ τινες ὕστερον ἐπὶ τὸ χάλλιον, 
ὡς ᾧοντο, ᾿4ϑηνάαν ἐκάλεσαν. 

ΕΡΜ. Τί δὲ δὴ τὸν Ἥφαιστον, πῇ λέγεις; 
Σῶ. Ἦ τὸν γενναῖον τὸν φάξος ἵστορα ἐρωτᾷς; 
ἘΡΜ. Ἔοικα. 

Σ΄). Οὐκοῦν οὗτος μὲν παντὶ δῆλος Φαῖστος ὦν, 
τὸ ἦτα προσελκυσάμενος; 

ΒΡΜ. Κινδυνεύει, ἐὰν μή πῇ δοι, ὡς ἔοικεν, ἔτι 
ἄλλῃ δόξῃ. 

Σ(), ᾿4λλ᾽ ἵνα μὴ δόξῃ, τὸν "ἄρη ἐρώτα. 
ἘΡΝ. ᾿Ἐρωτῶ. 
ΣΦ, Οὐκοῦν, εἰ μὲν βούλει, κατὰ ] τὸ ἄρρεν τε 

καὶ κατὰ τὸ ἀνδρεῖον Ἴάρης ἂν εἴη" εἰ δ᾽ αὖ κατὰ τὸ 
σκληρόν τὲ καὶ ἀμετάστροφον, ὃ δὴ ἄρρατον καλεῖται, 
καὶ ταύτῃ ἂν πανταχῇ πολεμικῷ ϑεῷ πρέποι "Ζρη 
καλεῖσϑαι. 
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ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ, Ἐκ μὲν οὖν τῶν ϑεῶν πρὸς ϑεῶν ἀπαλ- 

λαγῶμεν, ὡς ἐγὼ δέδοικα περὶ αὐτῶν διαλέγεσϑαι" 

περὶ δὲ ἄλλων ὧν τινῶν βούλει πρόβαλλέ μοι, ὄφρα 
ἴδηαι οἷοι Εὐθύφρονος ἵπποι. 

ἘΡΜ. ᾿4λλὰ | ποιήσω ταῦτα. ἔτι γε ἕν ἐρόμενός 
ὅε περὶ Ἑρμοῦ, ἐπειδή μὲ καὶ οὔ φησιν Κρατύλος 

Ἑρμογένη εἶναι. πειρώμεϑα οὖν τὸν Ἑρμῆν σκέψασϑαι., 
τί καὶ νοεῖ τὸ ὄνομα, ἵνα καὶ εἰδῶμεν, εἰ τὶ ὅδε λέγει. 

ΣΦ, ᾿᾽Ζ4λλὰ μὴν τοῦτό γὲ ἔοικε περὶ λόγον τι 

εἶναι ὃ Ἑρμῆς, καὶ τὸ ἑρμηνέα εἶναι καὶ τὸ ἄγγελον 
καὶ τὸ χλοπικόν τὲ καὶ τὸ ἀπατηλὸν | ἐν λόγοις καὶ 
τὸ ἀγοραστικόν, περὶ λόγου δύναμίν ἐστιν πᾶσα αὕτη 
ἡ πραγματεία" ὕπερ οὖν καὶ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, 
τὸ εἴρειν λόγου χρεία ἐστί, τὸ δέ, οἷον καὶ Ὅμηρος 
πολλαχοῦ λέγει, ἐμήσατό φησιν, τοῦτο δὲ μηχανήσα- 

σϑαί ἐστιν. ἐξ ἀμφοτέρων οὖν τούτων τὸν τὸ λέγειν 
τε καὶ τὸν λόγον μησάμενον --- [τὸ ὃὲ λέγειν δή 

ἐστιν εἴρειν) --- τοῦτον τὸν ϑεὸν ὡσπερεὶ ἐπιτάττει 
ἡμῖν ὃ νομοϑέτης᾽ ὦ ἄνθρωποι. ὃς | τὸ εἴρειν ἐμή- 
σατο, δικαίως ἂν καλοῖτο ὑπὸ ὑμῶν Εἰρέμης" νῦν δὲ 
ἡμεῖς, ὡς οἰόμεϑα, καλλωπίξοντες τὸ ὄνομα Ἑρμῆν 
καλοῦμεν. [καὶ ἥ γε Ἶρις ἀπὸ τοῦ εἴρειν ἔοικεν κεκλη- 
μένη. ὅτι ἄγγελος ἦν.] 

ΕΡΜΝ. Νὴ τὸν “Δία, εὖ ἄρα μοι δοκεῖ Κρατύλος 
λέγειν τὸ ἐμὲ μὴ εἶναι Ἑρμογένη" οὔκουν εὐμήχανός 
γέ εἰμι λόγου. 

ΧΧΙΝ. Σἕ. Καὶ τό γε τὸν Πᾶνα τοῦ Ἑρμοῦ 
εἶναι υἱὸν διφυῆ ἔχει τὸ εἰκός, ὦ ἑταῖρε. 

ἘΡΜ. Πῶς ] δή: 

408 
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Σῷ. Οἶσϑα ὅτι ὃ λόγος τὸ πᾶν σημαίνει καὶ 
κυκλεῖ καὶ πολεῖ ἀεί, καὶ ἔστι διπλοῦς, ἀληϑής τε καὶ 
ψευδής. 

ΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ (2, Οὐκοῦν τὸ μὲν ἀληϑὲς αὐτοῦ λεῖον καὶ 
ϑεῖον καὶ ἄνω οἰκοῦν ἐν τοῖς ϑεοῖς, τὸ δὲ ψεῦδος 

κάτω ἐν τοῖς πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων καὶ τραχὺ καὶ 
τραγικόν" ἐνταῦϑα γὰρ πλεῖστοι οἵ μὔϑοί τε καὶ τὰ 
ψεύδη ἐστίν, περὶ τὸν τραγικὸν βίον. 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

Σῶ,. Ὀρϑῶς ἄρ᾽ ἂν ὁ πᾶν μηνύων καὶ ἀεὶ 
πολῶν Πὰν | αἰπόλος εἴη, διφυὴς Ἑρμοῦ υἱός, τὰ μὲν 
ἄνωθεν λεῖος, τὰ δὲ κάτωϑεν τραχὺς καὶ τραγοειδής. 
καὶ ἔστιν ἤτοι λόγος ἢ λόγου ἀδελφὸς ὁ Πάν, εἴπερ 

Ἑρμοῦ υἱός ἐστιν: ἀδελφῷ δὲ ἐοικέναι ἀδελφὸν οὐδὲν 
ϑαυμαστόν. ἀλλ᾽ ὅπερ ἐγὼ ἔλεγον, ὦ μακάριε, ἀπαλ- 
λαγῶμεν ἔκ τῶν ϑεῶν. 

ἘΡΜΝ.- Τῶν γε τοιούτων, ὦ Σώκρατες, εἰ βούλει. 
περὶ δὲ τῶν τοιῶνδε τί σε κωλύει διελϑεῖν, οἷον ἡλίου 
τε καὶ σελήνης καὶ ἄστρων καὶ γῆς καὶ αἰϑέρος καὶ 
ἀέρος καὶ πυρὸς καὶ [ ὕδατος καὶ ὡρῶν καὶ ἐνιαυτοῦ; 

ΣΩ, Συχνὰ μέν μοι προστάττεις, ὅμως δέ, εἴπερ 
σοι κεχαρισμένον ἔσται, ἐθέλω. 

ἘΡΜ. Καὶ μὴν χαριεῖ. 

Σῷ. Τί δὴ οὖν πρῶτον βούλει; ἢ ὥσπερ εἶπες, 
τὸν ἥλιον διέλθωμεν; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Ἔοικε τοίνυν κατάδηλον γενόμενον ἂν μᾶλ- 

λον, εἰ τῷ ΖΙωρικῷ τις ὀνόματι 1 χρῷτο. ἅλιον γὰρ 

καλοῦσιν οἱ Δωριῆς" ἅλιος οὖν εἴη μὲν ἂν κατὰ τὸ 
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ἁλίζειν εἰς ταὐτὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἐπειδὰν ἀνατείλῃ, 

εἴη δ᾽ ἂν καὶ τῷ περὶ τὴν γῆν ἀεὶ εἵλεῖν ἰών, ἐοίκοι 
δ᾽ ἂν καὶ ὅτι ποικίλλει ἰὼν τὰ γιγνόμενα ἐκ τῆς γῆς" 

τὸ δὲ ποικίλλειν καὶ αἰολεῖν ταὐτόν. 

ἘΡΜ. Τί δὲ ἡ σελήνη; 

Σ. Τοῦτο δὲ τὸ ὄνομα φαίνεται τὸν ᾿'άναξα- 

γόραν πιέξειν. 

ΕΡΜ. Τί δή; 
Σ,θ. Ἔοικε δηλοῦν τι παλαιότερον, ὃ ἐκεῖνος 

νεωστὶ ἔλεγεν. ὅτι ἣ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἡλίου | ἔχει τὸ φῶς. 

ἘΡΜ. Πῶς δή; 

ΣΦ. Τὸ μέν που σέλας καὶ τὸ φῶς ταὐτόν. 

ΡΜ. Ναί. 

ΣΦ). Νέον δέ που καὶ ἕνον ἀεί ἐστι περὶ τὴν 

σελήνην τοῦτο τὸ φῶς. εἴπερ ἀληϑῆ οἱ ᾿Ζναξογόρειοι 
λέγουσιν" κύκλῳ γάρ που ἀεὶ αὐτὴν περιιὼν νέον ἀεὶ 

ἐπιβάλλει, ἕνον δὲ ὑπάρχει τὸ τοῦ προτέρου μηνός. 
ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΦ). Σελαναίαν δέ γε καλοῦσιν αὐτὴν πολλοί. 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ,(). Ὅτι δὲ σέλας νέον τε καὶ ἕνον ἔχει ἀεί, σελαε- 

νονεοάεια μὲν | δικαιότατ᾽ ἂν τῶν ὀνομάτων καλοῖτο, 
συγκεκροτημένον δὲ σελαναία κέκληται. 

ΕἘΡΜ. “ΔΖυιϑυραμβῶδές γε τοῦτο τοὔνομα, ὦ Σώ- 
κρατες. ἀλλὰ τὸν μῆνα καὶ τὰ ἄστρα πῶς λέγεις; 

ΣΦ. Ὁ μὲν μεὶς ἀπὸ τοῦ μειοῦσϑαι εἴη ἂν μείης 
ὀρθῶς κεχλημένος, τὰ δ᾽ ἄστρα ἔοικε τῆς ἀστραπῆς 

ἐπωνυμίαν ἔχειν. ἡ δὲ ἀστραπή, ὅτι τὰ ὦπα ἀνα- 
στρέφει, ἀναστρωπὴ ἂν εἴη, νῦν δὲ ἀστραπὴ καλλωπι- 
σϑεῖσα κέκληται. 
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ἘΡΜ. Τί δὲ τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ; 
Σ Δ), Τὸ πῦρ ἀπορῶ" καὶ κινδυνεύει ἤτοι ἡ τοῦ 

Εὐϑύφρονός μὲ μοῦσα ἐπιλελοιπέναι, ἢ τοῦτό τι παγ- 

χάλεπον εἶναι. σκέψαι οὖν ἣν εἰσάγω μηχανὴν ἐπὶ 
πάντα τὰ τοιαῦτα, ἃ ἂν ἀπορῶ. 

ΕΡΜ. Τίνα δή; 

Σ ). Ἐγώ σοι ἐρῶ. ἀπόκριναι γάρ μοι᾿ ἔχοις ἂν 
εἰπεῖν πῦρ κατὰ τίνα τρόπον καλεῖται; 

ΡΜ. Μὰ 4 οὐκ ἔγωγε. 

ΧΧΥ. Σὼ, Σκέψαι δὴ ὃ ἐγὼ ὑποπτεύω περὶ 
αὐτοῦ. ἐννοῶ γὰρ ὅτι πολλὰ οὗ Ἕλληνες ὀνόματα 

Ἑ ἄλλως τε καὶ οἱ ὑπὸ ᾿| τοῖς βαρβάροις οἰκοῦντες παρὰ 

τῶν βαρβάρων εἰλήφασιν. 

ἘΡΜ. Τί οὖν δή; 

Σι, Εἴ τις ξητοῖ ταῦτα κατὰ τὴν ᾿Ελληνικὴν 

φωνὴν ὡς εἰκότως κεῖται, ἀλλὰ μὴ κατ᾽ ἐκείνην, ἐξ 

ἧς τὸ ὄνομα τυγχάνει ὄν, οἶσϑα ὅτι ἀποροῖ ἄν. 
ἘΡΜ. Εἰκότως γε. 

410 Ι Σ. Ὅρα τοίνυν καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα τὸ πῦρ μή 
τι βαρβαρικὸν ἧ. τοῦτο γὰρ οὔτε ῥάδιον προσάψαι 
ἐστὶν Ἑλληνικῇ φωνῇ. φανεροί τ᾽ εἰσὶν οὕτως αὐτὸ 
καλοῦντες Φρύγες, σμικρόν τι παρακλίνοντες" καὶ τό 

γε ὕδωρ καὶ τὰς κύνας καὶ ἄλλα πολλά. 
ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 

Σ᾿. Οὐ τοίνυν δεῖ ταῦτα προσβιάξεσϑαι, ἐπεὶ 
ἔχοι γ᾽ ἄν τις εἰπεῖν περὶ αὐτῶν. τὸ μὲν οὖν πῦρ 

Β χαὶ τὸ ὕδωρ ταύτῃ ἀπωθοῦμαι" } ὃ δὲ δὴ ἀὴρ ἂρά γε, 
ὦ Ἑρμόγενες, ὅτι αἴρει τὰ ἀπὸ τῆς γῆς, ἀὴρ κέκληται; 

ἢ ὅτι ἀεὶ ῥεῖ; ἢ ὅτι πνεῦμα ἐξ αὐτοῦ γίγνεται ῥέοντος; 
οὗ γὰρ ποιηταί που τὰ πνεύματα ἀήτας καλοῦσιν" 
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ἴσως οὖν λέγει. ὥσπερ ἂν εἰ εἴποι πνευματόρρουν, 

ἀητόρρουν [ὅϑεν δὴ βούλεται αὐτὸν οὕτως εἰπεῖν, ὅτι 

ἐστὲν ἀήρ]. τὸν δὲ αἰϑέρα τῇδέ πῃ ὑπολαμβάνω. 
ὅτι ἀεὶ ϑεῖ περὶ τὸν ἀέρα ῥέων ἀειϑεὴρ δικαίως ἂν 
καλοῖτο. γῆ δὲ μᾶλλον σημαίνει ὃ βούλεται, ἐάν τις 
γαῖαν , ὀνομάσῃ" γαῖα γὰρ γεννήτειρα ἂν εἴη ὀρϑῶς 
κεχλημένη, ὥς φησιν Ὅμηρος" τὸ γὰρ γεγάασιν γεγεν- 

νῆσϑαι λέγει. εἶεν" τί οὖν ἡμῖν ἦν τὸ μετὰ τοῦτο; 
ΕΡΜ. Ὧραι, ὦ Σώκρατες. καὶ ἐνιαυτὸς καὶ ἔτος. 
ΣΦ. Αἱ μὲν δὴ ὧραι ᾿Δττικιστὲ ὡς τὸ παλαιὸν 

ῥητέον. εἴπερ βούλει τὸ εἰχὸς εἰδέναι" ὅραι γάρ εἰσι 

διὰ τὸ ὁρίξειν χειμῶνάς τε καὶ ϑέρη καὶ πνεύματα 

καὶ τοὺς καρποὺς τοὺς ἐκ τῆς γῆς" ὁρίξζουσαι δὲ δὲ- 

καίως ἂν ὅραν καλοῖντο. ἐνιαυτὸς δὲ | καὶ ἔτος κινδυ- 

νεύει ἕν τι εἶναι. τὸ γὰρ τὰ φυόμενα καὶ τὰ γιγνό- 

μενα ἔν μέρει ἕκαστον προάγον εἰς φῶς καὶ αὐτὸ ἐν 
αὑτῷ ἐξετάξον, τοῦτο. ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν τὸ τοῦ 
ΖΙιὸς ὄνομα δίχα διῃρημένον οὗ μὲν Ζῆνα, οἱ δὲ Δία 

ἐκάλουν, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα οἵ μὲν ἐνιαυτόν, ὅτι ἐν 

ἑαυτῷ, οἱ δὲ ἔτος, ὅτι ἐτάξει" ὁ δὲ ὅλος λόγος ἐστὶν 

τὸ ἐν αὑτῷ ἐτάξζον τοῦτο προσαγορεύεσϑαι ἕν ὃν δίχα, 

ὥστε δύο ὀνόματα γεγονέναι, ἐνιαυτόν τε καὶ ἔτος, ἐξ 

ἑνὸς ᾿ λόγου. 

ΕΡΜ. ᾿Ζ4λλὰ δῆτα. ὦ Σώκρατες, πολὺ ἐπιδίδως. 
Σ,). Πόρρω ἤδη. οἶμαι, φαίνομαι σοφίας ἐλαύνειν. 
ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σόδ. Τάχα μᾶλλον φήσεις. 

ΙΧΧΥῚ. ἘΡΜ, ᾿4λλὰ μετὰ τοῦτο τὸ εἶδος ἔγωγε 
ἡδέως ἂν ϑεασαίμην ταῦτα τὰ καλὰ ὀνόματα, τίνι 
ποτὲ ὀρϑότητι κεῖται, τὰ περὶ τὴν ἀρετήν, οἷον φρό- 

411 
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νησίς τε καὶ σύνεσις καὶ δικαιοσύνη καὶ τἄλλα τὰ τοι- 
αὕτα πάντα. 

Σῷ, ᾿ἸἘγείρεις μέν, ὦ ἕταῖρε, οὐ φαῦλον γένος. 
ὀνομάτων" ὅμως δὲ ἐπειδήπερ τὴν λεοντῆν ἐνδέδυκα; 
οὐκ ἀποδειλιατέον, ἀλλ᾽ ἐπισκεπτέον, ὡς ἔοικε, φρό- 

νησιν καὶ σύνεσιν καὶ γνώμην καὶ ἐπιστήμην καὶ 
τἄλλα δὴ ἃ φὴς πάντα ταῦτα τὰ καλὰ | ὀνόματα. 

ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν οὐ δεῖ ἡμᾶς προαποστῆναι. 
Σ, Καὶ μήν, νὴ τὸν χύνα, δοκῶ γέ μοι οὐ 

κακῶς μαντεύεσϑαι, ὃ καὶ νῦν δὴ ἐνενόησα, ὅτι οἵ 

πάνυ παλαιοὶ ἄνϑρωποι οἵ τιϑέμενοι τὰ ὀνόματα παντὸς 
μᾶλλον, ὥσπερ καὶ τῶν νῦν οἵ πολλοὶ τῶν σοφῶν, 
ὑπὸ τοῦ πυκνὰ περιστρέφεσϑαι ξητοῦντες. ὅπῃ ἔχει τὰ 

ὄντα, ἀεὶ εἰλιγγιῶσιν, κἄπειτα αὐτοῖς φαίνεται πέερι- 

φέρεσϑαι τὰ πράγματα καὶ πάντως | φέρεσϑαι. αἶτι- 
ὥνται δὴ οὐ τὸ ἔνδον τὸ παρὰ σφίσιν πάϑος αἴτιον εἶναι 

ταύτης τῆς δόξης, ἀλλὰ αὐτὰ τὰ πράγματα οὕτω πεφυ- 

κέναι, οὐδὲν αὐτῶν μόνιμον εἶναι οὐδὲ βέβαιον, ἀλλὰ 
δεῖν καὶ φέρεσϑαι καὶ μεστὰ εἶναι πάσης φορᾶς καὶ 
γενέσεως ἀεί. λέγω δὲ ἐννοήσας πρὸς πάντα τὰ νῦν 
δὴ ὀνόματα. 

ΕΡΜ. Πῶς δὴ τοῦτο, ὦ Σώκρατες; 

Σ,(, Οὐ κατενόησας ἴσως τὰ ἄρτι λεγόμενα, ὅτι 

παντάπασιν ὡς φερομένοις τὲ καὶ ῥέουσι καὶ γιγνο- 

μένοις τοῖς πράγμασι τὰ ὀνόματα ἐπίκειται. 

ΡΜ. Οὐ πάνυ ἐνεϑυμήϑην. 

Ι Σῷ. Καὶ μὴν πρῶτον μὲν τοῦτο, ὃ πρῶτον εἴ- 
πομὲν παντάπασιν ὡς ἐπὶ τοιούτων ἐστίν. 

ἘΡΜ. Τὸ ποῖον; 

Σῷ. ἫἫ φρόνησις" φορᾶς γάρ ἐστι καὶ δοῦ 
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νόησις. εἴη δ᾽ ἂν καὶ ὄνησιν ὑπολαβεῖν φορᾶς" ἀλλ᾽ 

οὖν περί γε τὸ φέρεσϑαί ἐστιν. εἰ δὲ βούλει, ἡ 
γνώμη παντάπασιν δηλοῖ γονῆς σκέψιν καὶ νώμησιν᾽ 
τὸ γὰρ νωμᾶν χαὶ τὸ σκοπεῖν ταὐτόν. εἰ δὲ βούλει, 
αὐτὸ ἡ νόησις τοῦ νέου ἐστὶν ἔξσις᾽ τὸ δὲ νέα εἶναι 

τὰ ὄντα σημαίνει γιγνόμενα ἀεὶ εἶναι" τούτου οὖν 
ἐφίεσϑαι τὴν ψυχὴν μηνύει τὸ ὄνομα ὁ ϑέμενος τὴν 

νεόεσιν. οὐ γὰρ νόησις τὸ ἀρχαῖον ἐκαλεῖτο, ἀλλ᾽ 
ἀντὶ τοῦ ἦτα εἶ ἔδει λέγειν δύο, νεόεσιν. σωφροσύνη 
δὲ σωτηρία οὗ νῦν δὴ ἐσκέμμεϑα, φρονήσεως. | καὶ 
μὴν ἥ γε ἐπιστήμη μηνύει ὡς φερομένοις τοῖς πράγ- 

μασιν ἑπομένης τῆς ψυχῆς τῆς ἀξίας λόγου, καὶ οὔτε 

ἀπολειπομένης οὔτε προϑεούσης᾽" διὸ “δὴ ἐμβάλλοντας 

δεῖ τὸ εἶ ἑπιστήμην αὐτὴν ὀνομάζειν. σύνεσις δ᾽ αὖ 
οὕτω μὲν δόξειεν ἂν ὥσπερ συλλογισμὸς εἶναι" ὅταν 
δὲ συνιέναι λέγηται, ταὐτὸν παντάπασιν τῷ ἐπίστα- 
σϑαι συμβαίνει λεγόμενον᾽ συμπορεύεσϑαι γὰρ λέγει 

τὴν ψυχὴν τοῖς πράγμασι τὸ συνιέναι. ἀλλὰ μὴν ἥ 

γε σοφία φορᾶς ἐφάπτεσϑαι σημαίνει. δκοτωδέστερον 

ὃξ τοῦτο χαὶ ξενικώτερον᾽ ἀλλὰ δεῖ ἐκ τῶν ποιητῶν 
ἀναμιμνήσκεσϑαι, ὅτι πολλαχοῦ λέγουσιν περὶ ὅτου ἂν 
τύχωσιν τῶν ἀρχομένων ταχὺ προϊέναι, ἐσύϑη φασίν. 

“ακωνικῷ δὲ ἀνδρὶ τῶν εὐδοκίμων καὶ ὄνομα ἦν 
Σοῦς" τὴν γὰρ ταχεῖαν ὁρμὴν οἵ “ακεδαιμόνιοι τοῦτο 

καλοῦσιν. ταύτης οὖν τῆς φορᾶς ἐπαφὴν σημαίνει ἡ 

σοφία, ὡς φερομένων τῶν ὄντων. καὶ μὴν τό γὲ 
ἀγαϑόν, | τοῦτο τῆς φύσεως πάσης τῷ ἀγαστῷ βού- 

λεται τὸ ὄνομα ἐπικεῖσϑαι. ἐπειδὴ γὰρ πορεύεται τὰ 
ὄντα, ἔνι μὲν ἄρ᾽ αὐτοῖς τάχος, ἔνι δὲ βραδυτής. ἔστιν 

οὖν οὐ πᾶν τὸ ταχύ, ἀλλὰ τὶ αὐτοῦ ἀγαστόν. τοῦ 

ΕΒ 
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ϑοοῦ δὴ τῷ ἀγαστῷ αὕτη ἡ ἐπωνυμία ἐστίν, τάἀ- 

γαϑόν. 

ΧΧΥΠ]. Δικαιοσύνη δέ, ὅτι μὲν ἐπὶ τῇ τοῦ δι- 
καίου συνέσει τοῦτο κεῖται τὸ ὄνομα, ῥάδιον συμβα- 
λεῖν" αὐτὸ δὲ τὸ δέκαιον χαλεπόν. καὶ γὰρ δὴ καὶ 
ἔοικε μέχρι μέν του ὁμολογεῖσϑαι παρὰ πολλῶν, ἔπειτα 

ὃὲ ἀμφισβητεῖσϑαι. 1 ὅσοι γὰρ ἡγοῦνται τὸ πᾶν εἶναι 
ἐν πορείᾳ, τὸ μὲν πολὺ αὐτοῦ ὑπολαμβάνουσιν τοι- 
οὔτόν τι εἶναι, οἷον οὐδὲν ἄλλο ἢ χωρεῖν, διὰ δὲ 
τούτου παντὸς εἶναί τι διεξιόν. δι᾿ οὗ πάντα τὰ γιγνό- 

μενα γίγνεσθαι" εἶναι δὲ τάχιστον τοῦτο καὶ λεπτό- 
τατον. οὐ γὰρ ἂν δύνασϑανι ἄλλως διὰ τοῦ ἰόντος 

ἰέναι παντός, εἰ μὴ λεπτότατόν τε ἦν, ὥστε αὐτὸ μη- 
δὲν στέγειν, καὶ τάχιστον, ὥστε χρῆσϑαι ὥσπερ ἑστῶσι 

τοῖς ἄλλοις. ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἐπιτροπεύει τὰ ἄλλα πάντα 

διαϊόν, τοῦτο τὸ ὄνομα ἐκλήϑη ὀρϑῶς δίκαιον, εὐ- 

στομίας ἕνεκα τὴν τοῦ κάππα δύναμιν προσλαβόν. 

μέχρι μὲν οὖν ἐνταῦϑα, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, παρὰ 

πολλῶν ὁμολογεῖται τοῦτο εἶναι τὸ δίκαιον" [ ἐγὼ δέ, 
ὦ Ἑρμόγενες, ἅτε λιπαρὴς ὧν περὶ αὐτοῦ, ταῦτα μὲν 
πάντα διαπέπυσμαι ἐν ἀπορρήτοις. ὅτι τοῦτ᾽ ἔστι τὸ 
δίκαιον καὶ τὸ αἴτιον --- δι’ ὃ γὰρ γίγνεται, τοῦτ᾽ 

ἔστι τὸ αἴτιον --- καὶ ἰδία καλεῖν ἔφη τις τοῦτο 

ὀρϑῶς ἔχειν διὰ ταῦτα ἐπειδὰν δ᾽ ἠρέμα αὐτοὺς 
ἐπανερωτῶ ἀκούσας ταῦτα μηδὲν ἧττον, τί οὖν ποτ᾽ 
ἔστιν, ὦ ἄριστε, δίκαιον, εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει; δοκῶ 
τε ἤδη μακρότερα τοῦ προσήκοντος ἐρωτᾶν καὶ ὑπὲρ 
τὰ ἐσκαμμένα ἅλλεσϑαι. ἱκανῶς ] γάρ μέ φασι πεπύ- 
σϑαι [καὶ ἀκηκοέναι] καὶ ἐπιχειροῦσιν βουλόμενοι 
ἀποπιμπλάναι μὲ ἄλλος ἄλλα ἤδη λέγειν, καὶ οὐκέτι 
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συμφωνοῦσιν. ὃ μὲν γὰρ τίς φησιν τοῦτο εἶναι δί- 
καίον, τὸν ἥλιον: τοῦτον γὰρ μόνον διαϊόντα καὶ 

κάοντα ἐπιτροπεύειν τὰ ὄντα. ἐπειδὰν οὖν τῷ λέγω 
αὐτὸ ἄσμενος ὡς καλόν τι ἀκηκοώς, καταγελᾷ μου 

οὗτος ἀκούσας καὶ ἐρωτᾷ, εἰ οὐδὲν δίκαιον οἶμαι 
εἶναι ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἐπειδὰν ὃ ἥλιος δύῃ. λιπα- 

ροῦντος οὖν ἐμοῦ ὅτι αὖ ἐκεῖνος λέγει, αὐτὸ τὸ πῦρ 

φησιν τοῦτο δὲ οὐ ῥάδιόν ἐστιν εἰδέναι" ὃ δὲ οὐκ 
αὐτὸ τὸ πῦρ φησιν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν τῷ 
πυρὶ ἐνόν. ὃ δὲ τούτων μὲν πάντων καταγελᾶν φησιν. 

εἶναι δὲ τὸ δίκαιον ὃ λέγει ᾿Δἀναξαγόρας, νοῦν εἶναι 
τοῦτο αὐτοχράτορα γὰρ αὐτὸν ὄντα καὶ οὐδενὶ μεμιγ- 

μένον πάντα φησὶν αὐτὸν κοσμεῖν τὰ πράγματα διὰ 

πάντων ἰόντα. ἐνταῦϑα δὴ ἐγώ, ὦ φίλε, πολὺ ἐν 
πλείονι ἀπορίᾳ εἰμὶ ἢ πρὶν ἐπιχειρῆσαι μανϑάνειν 

περὶ τοῦ δικαίου, ὅτι ποτ᾽ ἔστιν. ] ἀλλ᾽ οὖν οὗπερ 
ἕνεχα ἐσκοποῦμεν, τό γε ὄνομα τοῦτο φαίνεται αὐτῷ 

διὰ ταῦτα κεῖσϑαι. 

ἘΡΜ. Φαίνει μοι, ὦ Σώκρατες, ταῦτα μὲν ἀκη- 
χοέναι του καὶ οὐκ αὐτοσχεδιάζειν. 

ΣΩ. Τί δὲ τἄλλα; 

ἘΡΜ. Οὐ πάνυ. 
ΧΧΥΠΙ. Σύ. χουε δή" ἴσως γὰρ ἄν δὲ καὶ 

τὰ ἐπίλοιπα ἐξαπατήσαιμι, ὡς οὐκ ἀκηκοὼς λέγω. 

μετὰ γὰρ δικαιοσύνην τί ἡμῖν λείπεται; ἀνδρείαν, 

οἶμαι, οὔπω διήλϑομεν. ἀδικία μὲν γὰρ δῆλον ὅτι 
ἐστὶν ὄντως ἐμπόδισμα τοῦ | διαϊόντος, ἀνδρεία δὲ 

σημαίνει. ὡς ἐν μάχῃ ἑπονομαζομένης τῆς ἀνδρείας" 

μάχην δ᾽ εἶναι ἐν τῷ ὄντι, εἴπερ ῥεῖ, οὐκ ἄλλο τι 
’ ἢ τὴν ἐναντίαν δοήν" ἐὰν οὖν τις ἐξέλῃ τὸ δέλτα τοῦ 
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ὀνόματος τῆς ἀνδρείας, αὐτὸ μηνύει τὸ ἔργον τὸ ὄνομα 

ἡ ἀνρεία. δῆλον οὖν ὅτι οὐ πάσῃ δοῇ ἡ ἐναντία ῥοὴ 
ἀνδρεία ἐστίν, ἀλλὰ τῇ παρὰ τὸ δίκαιον ῥεούσῃ" | οὐ 
γὰρ ἂν ἐπῃνεῖτο ἡ ἀνδρεία. καὶ τὸ ἄρρεν καὶ ὁ ἀνὴρ 
ἐπὶ παραπλησίῳ τινὶ τούτῳ ἐστί, τῇ ἄνω δοῇ. γυνὴ δὲ 
γονή μοι φαίνεται βούλεσϑαι εἶναι. τὸ δὲ ϑῆλυ ἀπὸ τῆς 
ϑηλῆς τι φαίνεται ἐπωνομάσϑαι" ἡ δὲ ϑηλὴ ἄρά γε, ὦ 
Ἑρμόγενες, ὅτι τεϑηλέναι ποιεῖ, ὥσπερ τὰ ἀρδόμενα; 

ΕΡΜ. Ἑοικέν γε, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ, Καὶ μὴν αὐτό γε τὸ ϑάλλειν τὴν αὔξην 

μοι δοκεῖ ἀπεικάξειν τὴν τῶν νέων, ὅτι ταχεῖα καὶ 

ἐξαιφνιδία γίγνεται. ο͵ἵόνπερ οὖν | μεμίμηται τῷ ὀνό- 
ματι, συναρμόσας ἀπὸ τοῦ ϑεῖν καὶ ἅλλεσϑαι τὸ ὄνομα. 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπισχκοπεῖς μὲ ὥσπερ ἐκτὸς δρόμου φερό- 
μενον, ἐπειδὰν λείου ἐπιλάβωμαι" λοιπὰ δὲ ἡμῖν ἔτι 
συχνά ἐστι τῶν δοκούντων σπουδαίων εἶναι. 

ἘΡΜ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 

Σ. Ὧν γ᾽ ἔστιν ὃν καὶ τέχνην ἰδεῖν, ὅτι ποτὲ 
βούλεται εἶναι. 

ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 

Σῷ. Οὐκοῦν τοῦτό γε ξξιν νοῦ σημαίνει, τὸ μὲν 

ταῦ ἀφελόντι, ἐμβαλόντι δὲ τὸ οὗ μεταξὺ τοῦ χῖ καὶ 

τοῦ νῦ χαὶ τοῦ ἦτα; 

ἘΡΜ. Καὶ μάλα γε γλίσχρως, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ, ἰῷ μακάριε, οὐκ οἶσϑ' ὅτε τὰ πρῶτα ὀνό- 

ματα τεϑέντα κατακέχωσταν ἤδη ὑπὸ τῶν βουλομένων 
"-"- 3 [4 ; ’ὔ ᾽ τραγῳδεῖν αὐτά, περιτιϑέντων γράμματα καὶ ἐξαι- 

ρούντων εὐστομίας ἕνεκα καὶ πανταχῇ στρεφόντων καὶ 
ὑπὸ καλλωπισμοῦ καὶ ὑπὸ χρόνου. ἐπεὶ ἐν τῷ κατόπ- 

3 - » 5 ᾿ 3 “- ᾿ 

τρῷ οὐ δοκεῖ σοι ἄτοπον εἰναι τὸ ἐμβεβλῆσϑαν τὸ 

ἐ.“- “ΦΝὐὐ͵ρ λα διε 
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"᾿ ῥῶ; ἀλλὰ τοιαῦτα. οἶμαι, ποιοῦσιν οὗ τῆς μὲν ἀλη- 

ϑείας 1] οὐδὲν φροντίζοντες. τὸ δὲ στόμα πλάττοντες, 
ὥστ᾽ ἐπεμιβάλλοντες πολλὰ ἐπὶ τὰ πρῶτα ὀνόματα 
τελευτῶντες ποιοῦσιν μηδ᾽ ἂν ἕνα ἀνθρώπων συνεῖναι 

ὅτε ποτὲ βούλεται τὸ ὄνομα᾽ ὥσπερ καὶ τὴν σφίγγα 
ἀντὶ φιγγὸς σφίγγα καλοῦσιν, καὶ ἄλλα πολλά. 

ΕΡΜ. Ταῦτα μὲν ἔστιν οὕτως, ὦ Σώκρατες. 
Σῷ. Εἰ δ᾽ αὖ τις ἐάσει καὶ ἐντιϑέναι καὶ ἐξαιρεῖν 

ἅττ᾽ ἂν βούληταί τις εἰς τὰ ὀνόματα, πολλὴ εὐπορία ἔσται 
καὶ πᾶν ἂν παντί τις ὄνομα πράγματι προσαρμύσδειεν. 

Ι ἘΡΜ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 
ΣΔ), ᾿4ληϑῆ μέντοι. ἀλλὰ τὸ μέτριον, οἶμαι, δεῖ 

φυλάττειν χαὶ τὸ εἰκὸς σὲ τὸν σοφὸν ἐπιστάτην. 

ἘΡΜ. βουλοίμην ἄν. 

ΧΧΙΧ, ΣΩ, Καὶ ἐγώ δοι συμβούλομαι, ὦ Ἑ ρμό- 
γενες. ἀλλὰ μὴ λίαν, ὦ δαιμόνιε, 1 ἀκριβολογοῦ, μή 

με ἀπογυιώσῃς μένεος. ἔρχομαι γὰρ ἐπὶ τὴν κορυφὴν 

ὧν εἴρηκα, ἐπειδὰν μετὰ τέχνην μηχανὴν ἐπισκεψώμεϑα. 

μηχανὴ γάρ μοι δοκεῖ τοῦ ἄνειν ἐπὶ πολὺ σημεῖον 

εἶναι" τὸ γὰρ μῆκός πὼς τὸ πολὺ σημαίνει" ἐξ ἀμφοῖν 

οὖν τούτοιν σύγκειται, μήκους τε χαὶ τοῦ ἄνειν, τὸ 

ὄνομα ἣ μηχανή. ἀλλ᾽, ὅπερ δὴ νῦν εἶπον, ἐπὶ τὴν 
χορυφὴν δεῖ τῶν εἰρημένων ἐλθεῖν. ἀρετὴ γὰρ καὶ 

κακία ὅτι βούλεται τὰ ὀνόματα ξητητέα. τὸ μὲν οὖν ᾿ 

ἕτερον οὔπω καϑορῶ. τὸ δ᾽ ἕτερον δοχεῖ μοι κατάδηλον 

εἶναι. συμφωνεῖ γὰρ τοῖς ἔμπροσϑεν πᾶσιν. ἅτε γὰρ 
ἰόντων τῶν πραγμάτων. πᾶν τὸ κακῶς ἰὸν κακία ἂν 

εἴη" τοῦτο δὲ ὅταν ἐν ψυχῇ ἧἦ. τὸ κακῶς ἰέναι ἐπὶ τὰ 
πράγματα, μάλιστα τὴν τοῦ ὅλου ἐπωνυμίαν ἔχει τῆς 

χακίας. τὸ δὲ καχῶς ἰέναι ὅτι ποτ᾽ ἔστιν. δοκεῖ μοι 

0 
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δηλοῦν καὶ ἐν τῇ δειλίᾳ, ὃ οὔπω διήλϑομεν ἀλλ᾽ ὑπερ- 
ἔβημεν, δέον αὐτὸ μετὰ τὴν ἀνδρείαν σκέψασϑαι" 

δοκοῦμεν δέ μοι καὶ ἄλλα πολλὰ ὑπερβεβηκέναι. ἡ δ᾽ 

οὖν δειλία τῆς ψυχῆς σημαίνει δεσμὸν εἶναι ἰσχυρόν" 
τὸ γὰρ λίαν ἰσχύς τίς ἐστιν: δεσμὸς οὖν ὁ λίαν καὶ 
ὁ μέγιστος τῆς ψυχῆς ἡ δειλία ἂν εἴη" ὥσπερ γε καὶ 

ἡ ἀπορία κακόν, καὶ πᾶν, ὡς ἔοικεν, ὅτι ἂν ἐμποδὼν 

ἦ τῷ ἰέναι καὶ πορεύεσϑαι. τοῦτ᾽ οὖν φαίνεται τὸ 
κακῶς ἰέναι δηλοῦν, τὸ ἰσχομένως τε καὶ ἐμποδιξο- 

μένως πορεύεσϑαι, ὃ δὴ ψυχὴ ὅταν ἔχῃ, κακίας μεστὴ 
γίγνεται. εἰ δ᾽ ἐπὶ τοιούτοις ἡ κακία ἐστὶν τοὔνομα, 

τοὐναντίον τούτου ἡ ἀρετὴ ἂν εἴη, σημαῖνον πρῶτον 

μὲν εὐπορίαν, | ἔπειτα δὲ λελυμένην τὴν ῥοὴν τῆς 
ἀγαϑῆς ψυχῆς εἶναι ἀεί, ὥστε τὸ ἀσχέτως καὶ τὸ 
ἀκωλύτως ἀεὶ δέον ἐπωνυμίαν εἴληφεν, ὡς ἔοικε, τοῦτο 
τοὔνομα. ὀρϑῶς μὲν ἔχει ἀειρείτην καλεῖν, ἴσως δὲ 
αἱρετὴν λέγει, ὡς οὔσης ταύτης τῆς ἕξεως αἵρετωτάτης᾽" 
συγκεχρότηται δὲ καὶ καλεῖται ἀρετή. καὶ ἴσως μὲ αὖ 
φήσεις πλάττειν' ἐγὼ δέ φημι, εἴπερ ὃ ἔμπροσϑεν 

εἶπον ὀρϑῶς ἔχει, ἡ κακία, καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα τὴν ᾿ 
ἀρετὴν ὀρϑῶς ἔχειν. 

ἘΡΜ. Τὸ δὲ δὴ κακόν, δι’ οὗ [ πολλὰ τῶν ἔμ- 
προσϑεὲεν εἴρηκας, τί ἂν νοοῖ τοὔνομα: 

Σι(2, ΄Ζτοπόν τι νὴ 4έαχ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ χαλεπὸν 

συμβαλεῖν. ἐπάγω οὖν καὶ τούτῳ ἐκείνην τὴν μηχανήν. 

ΡΜ. ΜΠἬοίαν ταύτην; 

Σ,), Τὴν τοῦ βαρβαρικόν τι καὶ τοῦτο φάναι εἶναι. Ὁ 

ΕΡΜ. Καὶ ἔοικάς γὲ ὀρϑῶς λέγοντι. ἀλλ᾽ εἰ 

δοκεῖ, ταῦτα μὲν ἐῶμεν, τὸ δὲ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν 
πειρώμεϑα ἰδεῖν, πῇ εὐλόγως ἔχει. 
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ΣΦ, Τὸ μὲν τοίνυν αἰσχρὸν καὶ δὴ κατάδηλόν 

μον φαίνεται ὃ νοεῖ" καὶ τοῦτο γὰρ ᾿ τοῖς ἔμπροσϑεν Β 

ὁμολογεῖται. τὸ γὰρ ἐμποδίζον καὶ ἴσχον τῆς ῥοῆς 

τὰ ὄντα λοιδορεῖν μοι φαίνεται διὰ παντὸς ὃ τὰ ὀνό- 

ματα τιϑείς, καὶ νῦν τῷ ἀεὶ ἴσχοντι τὸν ῥοῦν τοῦτο τὸ 

ὄνομα ἔϑετο ἀεισχοροῦν" νῦν δὲ συγκροτήσαντες αἰσχρὸν 

καλοῦσιν. 

ἘΡΜ. Τί δὲ τὸ καλόν; 

Σὰ. Τοῦτο χαλεπώτερον κατανοῆσαι" καίτοι λέ- 

γουσί γε αὐτὸ ἁρμονίᾳ μόνον καὶ μήκει τοῦ οὗ παρ- 

ἥκται. 

ἘΡΜ. Πῶς δή; 
ΣΩ, Τῆς διανοίας τις ἔοικεν ἐπωνυμία εἶναι τοῦτο 

τὸ ὔὕνομα. 

ΡΜ. Πῶς λέγεις; ἢ 0 

ΣΩ, Φέρε, τί οἴει σὺ εἶναι τὸ αἴτιον κληϑῆναι 
ἑκάστῳ τῶν ὄντων; ἂρ’ οὐκ ἐκεῖνο τὸ τὰ ὀνόματα ϑέ- 
μενον; 

ἘΡΜ. Πάντως που. 

ΣΩ, Οὐκοῦν διάνοια ἂν εἴη τοῦτο ἤτοι ϑεῶν ἢ 

ἀνθρώπων ἢ ἀμφότερα; 
ἘΡΜ. Ναί. 

Σ᾿, Οὐκοῦν τὸ καλέδαν τὰ πράγματα καὶ τὸ 

καλὸν ταὐτόν ἐστιν τοῦτο. διάνοια; 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 

Σῷ, Οὐκχοῦν καὶ ὅσα μὲν ἂν νοῦς τε καὶ διάνοια 

ἐργάσηται, ταῦτά ἐστι τὰ ἐπαινετά, ἃ δὲ μή, ψεκτά; 

ΕΡΜ, Πάνυ γε. 

Ι Σῶ. Τὸ οὖν ἰατρικὸν ἰατρικὰ ἐργάξεται καὶ τὸ Ὁ 
τεχτονικὸν τεκτονικά; ἢ πῶς λέγεις; 

ῬΩΑΤΟΙ 15 



411 

220 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 52 

ΕΡΜ. Οὕτως ἔγωγε. 

Σ,, Καὶ τὸ καλὸν ἄρα καλά; 

ἘΡΜ. Δεῖ γέ τοι. 

Σ, Ἔστι δέ γε τοῦτο, ὥς φαμεν, διάνοια; 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ᾿, Ὀρϑῶς ἄρα φρονήσεως αὕτη ἡ ἐπωνυμία 

ἐστὶν τὸ καλὸν τῆς τὰ τοιαῦτα ἀπεργαζομένης, ἃ δὴ 
καλὰ φάσκοντες εἶναι ἀσπαζόμεϑα. 

ἘΡΜ. ΦΦδαίνεται. 

ΧΧΧ, Σῶ, Τίοὖν ἔτι ἡμῖν λοιπὸν τῶν |,; τοιούτων; 
ἘΡΜ. Ταῦτα τὰ περὶ τὸ ἀγαϑόν τε καὶ καλόν, 

ξυμφέροντά τε καὶ λυσιτελοῦντα | καὶ ὠφέλιμα καὶ κερ- 
δαλέα καὶ τἀναντία τούτων. 

Σ,), Οὐκοῦν τὸ μὲν ξυμφέρον ἤδη που κἂν σὺ 

εὕροις ἐκ τῶν πρότερον ἐπισκοπῶν᾽ τῆς γὰρ ἐπιστήμης 
ἀδελφόν τι φαίνεται. οὐδὲν γὰρ ἄλλο δηλοῖ ἢ τὴν 
ἅμα φορὰν τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν πραγμάτων, καὶ τὰ 

ὑπὸ τοῦ τοιούτου πραττόμενα συμφέροντά τε καὶ σύμ- 

φορα κεκλῆσϑαι ἀπὸ τοῦ συμπεριφέρεσϑαι ἔοικε, τὸ δέ 
γὲ κερδαλέον ἀπὸ τοῦ κέρδους. κέρδος δὲ νῦ ἀντὶ τοῦ 

Β δέλτα  ἀποδιδόντι ἐς τὸ ὄνομα δηλοῖ ὃ βούλεται" τὸ 
γὰρ ἀγαϑὸν κατ᾽ ἄλλον τρόπον ὀνομάζει. ὅτι γὰρ 
κεράννυται ἐς πάντα διεξιόν, ταύτην αὐτοῦ τὴν δύναμιν 

ἐπονομάζων ἔϑετο τοὔνομα᾽ δέλτα δ᾽ ἐνθεὶς ἀντὶ τοῦ 
νῦ κέρδος ἐφϑέγξατο. 

ΒΡΜ. υσιτελοῦν δὲ τί δή; 
Σ, Ἔοικεν, ὦ Ἑρμόγενες, οὐχὶ καϑάπερ οἱ κάπη- 

λοι αὐτῷ χρῶνται, ἐὰν τὸ ἀνάλωμα ἀπολύῃ, οὐ ταύτῃ 

Ο λέγειν μοι δοκεῖ τὸ λυσιτελοῦν, ἀλλ᾽ | ὅτι τάχιστον ὃν 
τοῦ ὄντος ἵστασϑαι οὐκ ἐᾷ τὰ πράγματα, οὐδὲ τέλος 
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λαβοῦσαν τὴν φορὰν τοῦ φέρεσϑαι στῆναί τε καὶ 
παύσασϑαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ λύει αὐτῆς, ἄν τι ἐπιχειρῇ τέλος 

ἐγγίγνεσϑαι, καὶ παρέχει ἄπαυστον καὶ ἀϑάνατον αὐτήν" 

ταύτῃ μοι δοχεῖ ἐπιφημίσαι τὸ ἀγαϑὸν λυσιτελοῦν" τὸ 

γὰρ τῆς φορᾶς λύον τὸ τέλος λυσιτελοῦν καλέσαι. ὠφέ- 

λιμον δὲ ξενικὸν τοὔνομα, ᾧ καὶ Ὅμηρος πολλαχοῦ 
κέχρηται, τῷ ὀφέλλειν" ἔστι δὲ τοῦτο τοῦ αὔξειν καὶ 
ποιεῖν ἐπωνυμία. 

ΧΧΧΙῚ, [ἙἘΡΜ. Τὰ δὲ δὴ τούτων ἐναντία πῶς ἔχει 

ἡμῖν; 
Σ᾿, Ὅσα μὲν ἀπόφησιν αὐτῶν, ὥς γέ μοι δοκεῖ, 

οὐδὲν δεῖ ταῦτα διεξιέναι. 

ἘΡΜ. ΠἝοῖα ταῦτα; 

Σ (Ὁ. ᾿Δσύμφορον καὶ ἀνωφελὲς καὶ ἀλυσιτελὲς καὶ 
ἀκερδές. 

ΕΡΜ. ᾿24ληϑῆ λέγεις. 

ΣΩ, ᾿Ζ4λλὰ Πκβερόν γε καὶ ξημιῶδες. 
ΒΡΜ. Ναί 

Σ (Ὁ. Καὶ τὸ μέν γε βλαβερὸν τὸ βλάπτον τὸν 

ῥοῦν | εἶναι λέγει" τὸ δὲ βλάπτον αὖ σημαίνει βουλό- 
μενον ἅπτειν᾽" τὸ δὲ ἅπτειν καὶ δεῖν ταὐτόν ἐστι, τοῦτο 
ὃὲ πανταχοῦ ψέγει. τὸ βουλόμενον οὖν ἅπτειν ῥοῦν 

 ὀρϑότατα μὲν ἂν εἴη βουλαπτεροῦν, καλλωπισϑὲν δὲ 
καλεῖσϑαί μοι φαίνεται βλαβερόν. 

ἘΡΜ. ποικίλα γέ σοι, ὦ Σώκρατες, ἐκβαίνει τὰ 

ὀνόματα. καὶ γὰρ νῦν μοι ἔδοξας ὥσπερ τοῦ τῆς ᾽4ϑη- 
νάας νόμου προαύλιον στομαυλῆσαι, τοῦτο τὸ ὄνομα 

προειπὼν τὸ | βουλαπτεροῦν. 
Σ᾿, Οὐκ ἔγωγε, ὦ Ἑρμόγενες, αἴτιος, ἀλλ᾽ οἵ 

ϑέμενοι τὸ ὄνομα 
165 
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ΕΡΜ. ᾿4ληϑῆ λέγεις" ἀλλὰ δὴ τὸ ξημιῶδες τί 
ἂν εἴη; 

Σὼ. Τί δ᾽ ἂν εἴη ποτὲ ξημιῶδες; ϑέασαι, ὦ 
Ἑρομόγενες, ὡς ἐγὼ ἀληϑῆ λέγω λέγων, ὅτι προστιϑέντες 
γράμματα καὶ ἐξαιροῦντες σφόδρα ἀλλοιοῦσι τὰς τῶν 

ὀνομάτων διανοίας, οὕτως ὥστε σμικρὰ πάνυ παραστρέ- 
Β φοντες ἐνίοτε τἀναντία ποιεῖν σημαίνειν" οἷον | καὶ ἐν 
τῷ δέοντι: ἐνενόησα γὰρ αὐτὸ καὶ ἀνεμνήσθην ἄρτι 

ἀπὸ τοῦδε, ὃ ἔμελλόν σοι ἐρεῖν, ὅτι ἣ μὲν νέα φωνὴ 
ἡμῖν ἡ καλὴ αὕτη καὶ τοὐναντίον περιέτρεψε μηνύειν 
τὸ δέον καὶ τὸ ξημιῶδες, ἀφανίξζουσα ὅτι νοεῖ, ἡ δὲ 
παλαιὰ ἀμφότερον δηλοῖ ὃ βούλεται τοὔνομα. 

ἘΡΜ. Πῶς λέγεις; 

Σ΄... ᾿Εγώ σοι ἐρῶ. οἶσϑα ὅτι οἱ παλαιοὶ οἵ ἡμέτεροι 
τῷ ἰῶτα καὶ τῷ δέλτα εὖ μάλα ἐχρῶντο, καὶ οὐχ ἥκιστα 

Ο αἴ γυναῖκες, αἵπερ μάλιστα τὴν ἀρχαίαν φωνὴν σῴζουσι. 

νῦν δὲ ἀντὶ μὲν τοῦ ἰῶτα ἢ εἶ ἢ ἦτα μεταστρέ- 

φουσιν, ἀντὶ δὲ τοῦ δέλτα ξῆτα, ὡς δὴ μεγαλοπρεπέ- 
στερα ὄντα. 

ΕΡΜ. Πῶς δή; 
ΣΦ), Οἷον οἱ μὲν ἀρχαιότατοι ἱμέραν τὴν ἡμέραν 

ἐχάλουν, οἱ δὲ ἑμέραν, οἱ δὲ νῦν ἡμέραν. 
ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 

Σ. Οἶσϑα οὖν ὅτι μόνον τοῦτο δηλοῖ τὸ ἀρ- 
χαῖον ὄνομα τὴν διάνοιαν τοῦ ϑεμένου; ὅτι γὰρ. ἀσμέ- 

Ὁ νοις τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἱμείρουσιν ἔκ τοῦ | σκότους 

τὸ φῶς ἐγίγνετο, ταύτῃ ὠνόμασαν ἵἱμέραν. 

ΡΜ. ΦΦαίνεται. 

Σίλ, Νῦν δέ γε τετραγῳδημένον οὐδ᾽ ἂν κατα- 
νοήσαις ὅτι βούλεται ἡ ἡμέρα. καίτοι τινὲς οἴονταις 
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ὡς δὴ ἡ ἡμέρα ἥμερα ποιεῖ, διὰ ταῦτα ὠνομάσϑαι αὐ- 
τὴν οὕτως. 

ΡΜ. Δοκεῖ μοι. 

Σ,), Καὶ τό γε ζυγὸν οἶσϑα ὅτι δυογὸν οἱ παλαιοὶ 

ἐχάλουν. . 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

ΣΦ, Καὶ τὸ μέν γε ξυγὸν οὐδὲν δηλοῖ, τὸ δὲ 

τοῖν δυοῖν ἕνεκα τῆς δέσεως ἐς τὴν ἀγωγὴν | ἐπωνό- 

μασται δυογὸν δικαίως" νῦν δὲ ζυγόν. καὶ ἄλλα πάμ- 

πολλὰ οὕτως ἔχει. 

ἘΡΜ. Φαίνεται. 

Σ,), Κατὰ ταῦτα τοίνυν πρῶτον μὲν τὸ δέον οὕτω 

λεγόμενον τοὐναντίον σημαίνει πᾶσι τοῖς περὶ τὸ ἀγαϑὸν 

ὀνόμασιν" ἀγαϑοῦ γὰρ ἰδέα οὖσα τὸ δέον φαίνεται δεσμὸς 

εἶναι καὶ κώλυμα φορᾶς, ὥσπερ ἀδελφὸν τοῦ βλαβεροῦ. 

ΕΡΜ. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες, οὕτω φαίνεται. 
Σῷ. ᾿4λλ᾽ οὐκ ἐὰν τῷ ἀρχαίῳ ὀνόματι χρῇ, ὃ 

πολὺ μᾶλλον εἰκός ἐστιν ὀρθῶς κεῖσθαι ἢ τὸ | νῦν, 

ἀλλ᾽ ὁμολογήσει τοῖς πρόσϑεν ἀγαϑοῖς, ἐὰν ἀντὶ τοῦ 

εἶ τὸ ἰῶτα ἀποδιδῷς, ὥσπερ τὸ παλαιόν" διὸν γὰρ αὖ 
σημαίνει, ἀλλ᾽ οὐ δέον, τἀγαϑόν, ὅπερ δὴ ἐπαινεῖ. καὶ 

οὕτως οὐκ ἐναντιοῦται αὐτὸς αὑτῷ ὃ τὰ ὀνόματα τιϑέ- 

μενος. ἀλλὰ δέον καὶ ὠφέλιμον καὶ λυσιτελοῦν καὶ 

κερδαλέον καὶ ἀγαϑὸν καὶ ξυμφέρον καὶ εὔπορον τὸ 
αὐτὸ φαίνεται, ἑτέροις ὀνόμασι σημαῖνον τὸ διακοσμοῦν 
καὶ ἰὸν πανταχοῦ ἐγκεκωμιασμένον, τὸ δὲ ἴσχον καὶ 
δοῦν ψεγόμενον. ] καὶ δὴ καὶ τὸ ξημιῶδες, ἐὰν κατὰ 

τὴν ἀρχαίαν φωνὴν ἀποδῶς ἀντὶ τοῦ ξῆτα δέλτα, φα- 
νεῖταί σοι κεῖσθαι τὸ ὄνομα ἐπὶ τῷ δοῦντι τὸ ἰόν, 
ἐπονομασϑὲν δημιῶδες. 

419 
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ΧΧΧΊΙ. ἘΡΜ. Τί δὲ δὴ ἡδονὴ καὶ λύπη καὶ 
ἐπιϑυμία καὶ τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες; 

Σὰ, Οὐ πάνυ χαλεπά μοι φαίνεται, ὦ Ἑρμόγενες. 
ἥ τε γὰρ ἡδονή, ἡ πρὸς τὴν ὄνησιν ἔοικε τείνουσα 

πρᾶξις τοῦτο ἔχειν τὸ ὄνομα --- τὸ δέλτα δὲ ἔγκειται; 
ὥστε ἡδονὴ ἀντὶ ἡονῆς καλεῖται ---" ἥ τε λύπη ἀπὸ 

Ο τῆς | διαλύσεως τοῦ σώματος ἔοικεν ἐπωνομάσϑαι, ἣν 
ἐν τούτῳ τῷ πάϑει ἴσχει τὸ σῶμα. καὶ ἥ γε ἀνία τὸ 
ἐμποδίζον τοῦ ἰέναι. ἡ δὲ ἀλγηδὼν ξενικόν τι φαίνεταί 
μον, ἀπὸ τοῦ ἀλγεινοῦ ὠνομασμένον. ὀδύνη δὲ ἀπὸ 
τῆς ἐνδύσεως τῆς λύπης κεκλημένῃ ἔοικεν. ἀχϑηδὼν 

δέ, καὶ παντὶ δῆλον ἀπεικασμένον τὸ ὄνομα τῷ τῆς 

φορᾶς βάρει. χαρὰ δὲ τῇ διαχύσει καὶ εὐπορίᾳ τῆς 
Ὁ ῥοῆς τῆς ψυχῆς ἔοικε κεκλημένῃ. τέρψις δὲ | ἀπὸ τοῦ 

τερπνοῦ" τὸ δὲ τερπνὸν ἀπὸ τῆς διὰ τῆς ψυχῆς ἕρψεως 

πνοῇ ἀπεικασϑὲν κέκληται, ἐν δίκῃ μὲν ἂν ἕρπνουν 
καλούμενον, ὑπὸ χρόνου δὲ τερπνὸν παρηγμένον. 

εὐφροσύνη δὲ οὐδὲν προσδεῖται τοῦ διότι ῥηϑῆναι" 
παντὶ γὰρ δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ εὖ τοῖς πράγμασι τὴν 
ψυχὴν ξυμφέρεσϑαι τοῦτο ἔλαβε τὸ ὄνομα, εὐφεροσύνην, 
τό γε δίκαιον: ὅμως δὲ αὐτὸ καλοῦμεν εὐφροσύνην. 
οὐδ᾽ ἐπιϑυμία χαλεπόν" τῇ γὰρ ἐπὶ τὸν ϑυμὸν ἐούσῃ 

Ε δυνάμει δῆλον ὅτι τοῦτο ἐκλήϑη τὸ ὄνομα. ϑυμὸς 

δὲ ἀπὸ τῆς ϑύσεως καὶ ξέσεως τῆς ψυχῆς ἔχοι ἂν τοῦῦο͵ 

τὸ ὄνομα. ἀλλὰ μὴν ἵμερός γε τῷ μάλιστα ἕλκοντι τὴν ἱ 

ψυχὴν ῥῷ ἐπωνομάσϑη" ὅτι γὰρ ἱέμενος δεῖ καὶ ἐφιυέ- 

430 μενος | τῶν πραγμάτων, καὶ οὕτω δὴ ἐπισπᾷ σφόδρα 
τὴν ψυχὴν διὰ τὴν ἕσιν τῆς ῥοῆς, ἀπὸ ταύτης οὖν 
πάσης τῆς δυνάμεως ἵμερος ἐκλήϑη. καὶ μὴν πόϑος 

αὖ καλεῖται σημαίνων οὐ τοῦ παρόντος εἶναι [ἱμέρου 
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τε χαὶ ῥεύματος), ἀλλὰ τοῦ ἄλλοϑί που ὄντος καὶ ἀπόν- 

τος, ὅϑεν πόϑος ἐπωνόμασται, ὃς τότε, ὅταν παρῇ οὗ 
τις ἐφίετο, ἵμερος ἐκαλεῖτο" ἀπογενομένου δὲ ὃ αὐτὸς 

οὗτος πόϑος ἐκλήϑη. ἔρως δέ, ὅτι ἐσρεῖ ἔξωϑεν καὶ 
οὐχ οἰκεία ἐστὴν ἡ δοὴ αὕτη τῷ ἔχοντι, | ἀλλ᾽ ἐπείσ- 
αχτος διὰ τῶν ὀμμάτων, διὰ ταῦτα ἀπὸ τοῦ ἐσρεῖν 

ἔσρος τό γε παλαιὸν ἐχαλεῖτο --- τῷ γὰρ οὗ ἀντὶ τοῦ 
ὦ ἐχρώμεϑα -- νῦν δ᾽ ἔρως κέκληται διὰ τὴν τοῦ ὦ 
ἀντὶ τοῦ οὗ μεταλλαγήν. ἀλλὰ τί ἔτι σὺ λέγεις ὅτι 
σκοπῶμεν; 

ΒΡΜ. 4 6ξα καὶ τὰ τοιαῦτα πῇ δοι φαίνεται; 
Σ, δ, 4όξα δὴ ἤτοι τῇ διώξει ἐπωνόμασται, ἣν ἡ 

ψυχὴ διώκουσα τὸ εἰδέναι ὅπῃ ἔχει τὰ πράγματα πορεύε- 

ται, ἢ τῇ ἀπὸ τοῦ τόξου βολῇ. ἔοικε δὲ τούτῳ μᾶλλον. 

ἡ γοῦν οἴησις τούτῳ ξυμφωνεῖ. οἷσιν γὰρ | τῆς ψυχῆς 
ἐπὶ τὸ πρᾶγμα, οἷόν ἐστιν ἕκαστον τῶν ὄντων, δηλούσῃ 

προσέοικεν, ὥσπερ γὲ καὶ ἡ βουλή πὼς τὴν βολήν, καὶ 

τὸ βούλεσϑαι τὸ ἐφίεσϑαι σημαίνει καὶ βουλεύεσϑαι" 

πάντα ταῦτα δόξῃ ἑπόμεν᾽ ἄττα φαίνεται τῆς βολῆς 
ἀπεικάσματα, ὥσπερ αὖ καὶ τοὐναντίον ἡ ἀβουλία ἀτυ- 
χία δοκεῖ εἶναι, ὡς οὐ βαλόντος οὐδὲ τυχόντος οὗ ἔἐβαλλέ 
τε καὶ ὃ ἐβούλετο καὶ περὶ οὗ ἐβουλεύετο καὶ οὗ ἐφέξτο. 

ΙΕΡΜ. Ταῦτα ἤδη μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, 
πυχνότερα ἐπάγειν. 

Σ. Τέλος γὰρ ἤδη ϑεῶ. ἀνάγκην δ᾽ οὖν ἔτι 
βούλομαι διαπερᾶναι, ὅτι τούτοις ἕξῆς ἐστι, καὶ τὸ 

ἑχούσιον. τὸ μὲν οὖν ἑχούσιον, τὸ εἶκον καὶ μὴ ἀντι- 
τυποῦν, ἀλλ᾽, ὥσπερ λέγω, εἶκον τῷ ἰόντι δεδηλωμένον 

ἂν εἴη τούτῳ τῷ ὀνόματι, τῷ κατὰ τὴν βούλησιν γιγνο- 
μένῳ" τὸ δὲ ἀναγκαῖον καὶ ἀντίτυπον, παρὰ τὴν βού- 
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λησιν ὄν, τὸ περὶ τὴν ἁμαρτίαν ἂν εἴη καὶ ἀμαϑίέαν, 
Ε' ἀπείκασται δὲ τῇ κατὰ τὰ | ἄγκη πορεία, ὅτι δύσπορα 
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καὶ τραχέα καὶ λάσια ὄντα ἴσχει τοῦ ἰέναι. ἐντεῦϑεν 
οὖν ἴσως ἐκλήϑη ἀναγκαῖον, τῇ διὰ τοῦ ἄγκους ἀπει- 

κασϑὲν πορείᾳ. ἕως δὲ πάρεστιν ἡ δώμη, μὴ ἀνιῶμεν 
αὐτήν" ἀλλὰ καὶ σὺ μὴ ἀνίει, ἀλλὰ ἐρώτα. 

ΧΧΧΙΠ, ἘΡΜ. Ἐρωτῶ δὴ τὰ μέγιστα καὶ τὰ 
κάλλιστα. ] τήν τε ἀλήϑειαν καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ὃν 

καὶ αὐτὸ τοῦτο, περὶ ὃ νῦν ὁ λόγος ἡμῖν ἐστιν, ὄνομα, 

δι᾿ ὅτι τὸ ὄνομα ἔχει. 

Σ, μμαίεσϑαι οὖν καλεῖς τι; 

ἘΡΜ. Ἔγωγε, τό γε ξητεῖν. 

Σι), Ἔοικε τοίνυν ἔκ λόγου ὀνόματι συγκεκροτη- 

μένῳ, λέγοντος ὅτι τοῦτ᾽ ἔστιν ὄν, οὗ τυγχάνει ξήτημα, 
τὸ ὄνομα. μᾶλλον δὲ ἂν αὐτὸ γνοίης ἐν ᾧ λέγομεν τὸ 
ὀνομαστόν" ἐνταῦϑα γὰρ σαφῶς λέγει τοῦτο εἶναι ὃν 
οὗ μάσμα ἐστίν. ἡ δ᾽ | ἀλήϑεια, καὶ τοῦτο τοῖς ἄλλοις 
ἔοικε [συγκεκροτῆσϑαι)] ἡ γὰρ ϑεία τοῦ ὄντος φορὰ 

ἔοικε προσειρῆσϑαι τούτῳ τῷ ῥήματι, τῇ ἀληϑεία, ὡς 

ϑεία οὖσα ἄλη. τὸ δὲ ψεῦδος τοὐναντίον τῇ φορᾷ" 
πάλιν γὰρ αὖ λοιδορούμενον ἥκει τὸ ἰσχόμενον καὶ τὸ 
ἀναγκαξόμενον ἡσυχάζειν, ἀπείκασται δὲ τοῖς καϑεύδουσι" 

τὸ ψῖ δὲ προσγενόμενον ἐπικρύπτει τὴν βούλησιν τοῦ 

ὀνόματος. τὸ δὲ ὃν καὶ ἡ οὐσία ὁμολογεῖ τῷ ἀληϑεῖ, 

τὸ ἰῶτα ἀπολαβόν" ἰὸν γὰρ σημαίνει" καὶ τὸ οὐκ ὃν 

αὖ, ὥς τινες καὶ ] ὀνομάξουσιν αὐτὸ οὐκὶ ὄν. 

ΡΜ. Ταῦτα μέν μοι δοχεῖς, ὦ Σώκρατες, ἀν- 
δρείως πάνυ διακεκροτηκέναι" εἰ δέ τίς σε ἔροιτο τοῦτο 

τὸ ἰὸν καὶ τὸ δέον καὶ τὸ δοῦν, τίνα ἔχει ὀρϑότητα 
ταῦτα τὰ ὀνόματα -“--- 

“ἃ τὰ) Μ“ΜὩὩὩπδι δ μδονδΤν μι. Μ᾿... ϑυνν. μϑωνω, μκ .»ω δονουνωυννο“μὐανοννν οἱ 

δ Δ νι ὐυδονῦ υϑιρροδι κὰν. «.., 
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ΣΩ, Τί ἂν αὐτῷ ἀποκριναίμεϑα, λέγεις; ἦ γάρ; 
ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ, Ἕν μὲν τοίνυν ἄρτι που ἐπορισάμεϑα, ὥστε 

δοκεῖν τὶ λέγειν ἀποκρινόμενοι. 
ΕΡΜ. Τὸ ποῖον τοῦτο: 

ΣΦ. Φάναι, ὃ ἂν μὴ γιγνώσκωμεν, βαρβαρικόν 

τι τοῦτ᾽ εἶναι. εἴη μὲν οὖν ἴσως ἄν τι | τῇ ἀληϑείαᾳ 
καὶ τοιοῦτον αὐτῶν. εἴη δὲ κἂν ὑπὸ παλαιότητος τὰ 
πρῶτα τῶν ὀνομάτων ἀνερεύνητα εἶναι" διὰ γὰρ τὸ 

πανταχῇ στρέφεσϑαι τὰ ὀνόματα οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἂν 

εἴη, εἰ ἣ παλαιὰ φωνὴ πρὸς τὴν νυνὶ βαρβαρικῆς μηδὲν 

διαφέρει. 
ἘΡΜ. Καὶ οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου λέγεις. 
ΣΦ, “έγω γὰρ οὖν εἰκότα. οὐ μέντοι μοι δοκεῖ 

προφάσεις ἀγὼν δέχεσθαι, ἀλλὰ προϑυμητέον ταῦτα 

διασκέψασϑαι. ἐνθυμηϑῶμεν δέ, εἴ τις ἀεί, δι’ ὧν ἂν 
λέγηται τὸ | ὄνομα, ἐκεῖνα ἐρήσεται τὰ ῥήματα, καὶ 

αὖϑις αὖ, δι’ ὧν ἂν τὰ ῥήματα λεχϑῇ, ἐκεῖνα πεύσεται, 
καὶ τοῦτο μὴ παύσεται ποιῶν, ἄρ᾽ οὐκ ἀνάγκη τελευ- 
τῶντα ἀπειπεῖν τὸν ἀποκρινόμενον; 

ΡΜ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

Ι Σῶ, Πότε οὖν ἀπειπὼν ὁ ἀπαγορεύων δικαίως 

παύοιτ᾽ ἄν; ἀρ’ οὐκ ἐπειδὰν ἐπ᾽ ἐκείνοις γένηται τοῖς 

ὀνόμασιν, ἃ ὡσπερεὶ στοιχεῖα τῶν ἄλλων ἐστὶ καὶ λόγων 

καὶ ὀνομάτων; ταῦτα γάρ που οὐκέτι δίκαιον φανῆναι 

ἐξ ἄλλων ὀνομάτων ξυγκείμενα, ἂν οὕτως ἔχῃ. οἷον 

νῦν δὴ τὸ ἀγαϑὸν ἔφαμεν ἐκ τοῦ ἀγαστοῦ καὶ ἐκ τοῦ 

ϑοοῦ ξυγκεῖσϑαι" τὸ δὲ ϑοὸν ἴσως φαῖμεν ἂν ἐξ ἕτέ- 
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ρων, ἐκεῖνα δὲ ἐξ ἄλλων" ἀλλ᾽ ἐάν ποτέ ] γε λάβωμεν Β 
ὃ οὐχέτι ἔκ τινῶν ἑτέρων ξύγκειται ὀνομάτων, δικαίως 
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ἂν φαῖμεν ἐπὶ στοιχείῳ τε ἤδη εἶναι καὶ οὐκέτι τοῦτο 
ἡμᾶς δεῖν εἰς ἄλλα ὀνόματα ἀναφέρειν. 

ἘΡΜ. Ἔμοιγε δοκεῖς ὀρϑῶς λέγειν. 

ΣΦ. Ἶ4ρ᾽ οὖν καὶ νῦν ἃ ἐρωτᾷς τὰ ὀνόματα στοι- 
χεῖα ὄντα τυγχάνει, καὶ δεῖ αὐτῶν ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ 

ἤδη τὴν ὀρϑότητα ἐπισκέψασϑαι, ἥτις ἐστίν; 

ΡΜ. Εἰκός γε. 

Σ᾿, Εἰκὸς δῆτα, ὦ Ἑρμόγενες" πάντα γοῦν φαίνε- 
ται τὰ ἔμπροσϑεν εἰς ταῦτα | ἀνεληλυϑέναι. εἰ δὲ 
τοῦτο οὕτως ἔχει. ὥς μοι δοκεῖ ἔχειν, δεῦρο αὖ συν- 

ἐπίσκεψαι μετ᾽ ἐμοῦ, μή τι παραληρήσω λέγων, οἵαν 
δεῖ τὴν τῶν πρώτων ὀνομάτων ὀρϑότητα εἶναι. 

ΡΜ. “Ζέγε μόνον, ὡς ὅσον γε δυνάμεως παρ᾽ 
ἐμοί ἐστιν συνεπισκέψομαι. 

ΧΧΧΙΥ, Σῷ. Ὅτι μὲν τοίνυν μία γέ τις ἡ ὀρϑό- 

της παντὸς ὀνόματος καὶ πρώτου καὶ ὑστάτου, καὶ 

οὐδὲν διαφέρει τῷ ὄνομα εἶναι οὐδὲν αὐτῶν, οἶμαι καὶ 
σοὶ ξυνδοκεῖ. 

ΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ᾿, ’Δλλὰ μὴν ὧν γε νῦν | διεληλύϑαμεν τῶν 
ὀνομάτων ἡ ὀρϑότης τοιαύτη τις ἐβούλετο εἶναι, οἵα 
δηλοῦν, οἷον ἕκαστόν ἐστι τῶν ὄντων. 

ἘΡΜ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩῷ, Τοῦτο μὲν ἄρα οὐδὲν ἧττον καὶ τὰ πρῶτα 

δεῖ ἔχειν καὶ τὰ ὕστερα, εἴπερ ὀνόματα ἔσται. 
ἌΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ(). ᾿Δλλὰ τὰ μὲν ὕστερα, ὡς ἔοικε, διὰ τῶν προ- 
τέρων οἷά τε ἦν τοῦτο ἀπεργάξεσϑαι. 

ἘΡΜ. Φαίνεται. 
Σὰ. Εἶεν" τὰ δὲ δὴ πρῶτα, οἷς οὔπω ἕτερα ὑπό- 

ὦἀδἀαΝνΝν δι. ϑϑω να. 
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κειται, τίνι τρόπῳ κατὰ τὸ δυνατὸν ὅτι μάλιστα φανερὰ 

ἡμῖν ποιήσει τὰ ] ὄντα, εἴπερ μέλλει ὀνόματα εἶναι; 
ἀπόκριναι δέ μοι τόδε" εἰ φωνὴν μὴ εἴχομεν μηδὲ 

γλῶτταν, ἐβουλόμεϑα δὲ δηλοῦν ἀλλήλοις τὰ πράγματα, 
ἄρ᾽ οὐκ ἄν, ὥσπερ νῦν οἱ ἐνεοί, ἐπεχειροῦμεν ἂν ση- 
μαίνειν ταῖς χερσὶ καὶ τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι; 

ἘΡΜ. Πῶς γὰρ ἂν ἄλλως, ὦ Σώκρατες; 

Ι Σῶ,. Εἰ μέν γ᾽, οἶμαι, τὸ ἄνω καὶ τὸ κοῦφον 
ἐβουλόμεϑα δηλοῦν, ἤρομεν ἂν πρὸς τὸν οὐρανὸν τὴν 
χεῖρα, μιμούμενοι αὐτὴν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος" 

εἰ δὲ τὰ κάτω καὶ τὰ βαρέα, πρὸς τὴν γῆν" καὶ εἰ 

ἵππον ϑέοντα ἤ τι ἄλλο τῶν ξῴων ἐβουλόμεϑα δηλοῦν, 
οἶσϑα ὅτι ὡς ὁμοιότατ᾽ ἂν τὰ ἡμέτερα αὐτῶν σώματα 
καὶ σχήματα ἐποιοῦμεν ἐκείνοις. 

ΕΡΜ. ᾿ζνάγκη μοι δοκεῖ ὡς λέγεις ἔχειν. 

ΣΦ. Οὕτω γὰρ ἄν, οἶμαι, δήλωμά του τῷ σώματι 

ἐγίγνετο, μιμησαμένου, ὡς ἔοικε, τοῦ σώματος ᾿ ἐχεῖνο 
ὃ ἐβούλετο δηλῶσαι. 

ΒΕΡΜ. Ναί 

ΣΩ, ἘἘπειδὴ δὲ φωνῇ τε καὶ γλώττῃ καὶ στόματι 
βουλόμεθα δηλοῦν, ἄρ᾽ οὐ τότε ἕκάστου δήλωμα ἡμῖν 
ἔσται τὸ ἀπὸ τούτων γιγνόμενον, ὅταν μίμημα γένηται 

διὰ τούτων περὶ ὁτιοῦν; 

ἘΡΜ. ἀνάγκη μοι δοκεῖ. 

ΣΦ, Ὄνομ᾽ ἄρ᾽ ἐστίν, ὡς ἔοικε, μίμημα φωνῆς 
ἐχείνου, ὃ μιμεῖται, καὶ ὀνομάξει ὁ μιμούμενος τῇ φωνῇ. 

ὃ ἂν μιμῆται. 
ΕΡΜ. Δοκεῖ μοι. 
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ΙΣῶ. Μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοί πω δοκεῖ καλῶς Ο 
, 5 ἴω “ 

λεγεσϑαι. ὦ ἑταῖρε. 
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ἘΡΜ. Τί δή; 

Σ, φῦ, Τοὺς τὰ πρόβατα μιμουμένους τούτους καὶ 
τοὺς ἀλεκτρυόνας καὶ τὰ ἄλλα ξῷα ἀναγκαζοίμεϑ᾽ ἂν 
ὁμολογεῖν ὀνομάξειν ταῦτα, ἅπερ μιμοῦνται. 

ΡΜ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 

Σ, Καλῶς οὖν ἔχειν δοκεῖ σου; 
ἘΡΜ. Οὐκ ἔμοιγε. ἀλλὰ τίς ἄν, ὦ Σώκρατες, 

μίμησις εἴη τὸ ὄνομα; 

Σ᾿, Πρῶτον μέν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ ἐάν, καϑά- 

Ὦ περ τῇ μουσικῇ μιμούμεϑα τὰ πράγματα, οὕτω ᾿ μιμώ- 

μεϑα, καίτοι φωνῇ γε καὶ τότε μιμούμεϑα" ἔπειτα οὐκ 

ἐάν, ἅπερ ἡ μουσικὴ μιμεῖται, καὶ ἡμεῖς μιμώμεϑα, 
οὔ μοι δοκοῦμεν ὀνομάσειν. λέγω δέ τι τοιοῦτον ἔστι 
τοῖς πράγμασι φωνὴ καὶ σχῆμα ἑκάστῳ, καὶ χρῶμά γε 
πολλοῖο; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ Ὁ, Ἔοικε τοίνυν οὐκ ἐάν τις ταῦτα μιμῆται, 

οὐδὲ περὶ ταύτας τὰς μιμήσεις ἡ τέχνη ὀνομαστικὴ 

εἶναι. αὗται μὲν γάρ εἰσιν ἡ μὲν μουσική, ἡ δὲ γρα- 

φική" ἦ γάρ; 
ἘΡΜ. Ναί. 

Ε Ι Σῶ, Τί δὲ δὴ τόδε; οὐ καὶ οὐσία δοκεῖ δοι 
εἶναι ἑκάστῳ, ὥσπερ καὶ χρῶμα καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν; 
πρῶτον αὐτῷ τῷ χρώματι καὶ τῇ φωνῇ οὐκ ἔστιν οὐσία, 
τις ἑκατέρῳ αὐτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν, ὅσα ἠξίωται 

ταύτης τῆς προσρήσεως τοῦ εἶναι; 
ἘΡΜ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

ΣΩ, Τί οὖν; εἴ τις αὐτὸ τοῦτο μεμεῖσθαϊ δύναιτο 

ἑκάστου, τὴν οὐσίαν, γράμμασί τε καὶ συλλαβαῖς, ἄρ᾽ 
« μ᾿ 

οὐκ ἂν δηλοῖ ἕκαστον ὃ ἔστιν; ἢ οὔ; 
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᾿ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ δ, Καὶ τί ἂν φαίης τὸν τοῦτο δυνάμενον, 

ὥσπερ τοὺς προτέρους τὸν μὲν μουσικὸν ἔφησϑα, τὸν 

ὃὲ γραφικόν. τοῦτον δὲ τίνα; 

ΡΜ. Τοῦτο ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ὅπερ 
πάλαι ξητοῦμεν, οὗτος ἂν εἶναι ὃ ὀνομαστικός. 

ΧΧΧΥ, Σῷ. κἰ ἄρα τοῦτο ἀληϑές, ἤδη ἔοικεν 

ἐπισκεπτέον περὶ ἐκείνων τῶν ὀνομάτων ὧν σὺ ἤρου, 
περὶ ῥοῆς τε καὶ τοῦ ἰέναι καὶ σχέσεως, εἰ τοῖς γράμ- 

μασι καὶ ταῖς συλλαβαῖς τοῦ ὄντος ἐπιλαμβάνεται αὐτῶν 

ὥστε | ἀπομιμεῖσϑαι τὴν οὐσίαν, εἴτε καὶ οὔ; 
ΕἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σθ. Φέρε δή, ἴδωμεν, πότερον ἄρα ταῦτα μόνα 

ἐστὶ τῶν πρώτων ὀνομάτων ἢ καὶ ἄλλα πολλά. 

ἘΡΜ. Οἶμαι ἔγωγε καὶ ἄλλα. 

Σδ. Εἰχὸς γάρ. ἀλλὰ τίς ἂν εἴη ὁ τρόπος τῆς 
διαιρέσεως, ὅϑεν ἄρχεται μιμεῖσϑαι ὃ μιμούμενος; ἄρα 

οὐκ ἐπείπερ συλλαβαῖς τε καὶ γράμμασιν ἡ μίμησις 

τυγχάνει οὖσα τῆς οὐσίας, ὀρϑότατόν ἐστι διελέσϑαι 
τὰ στοιχεῖα πρῶτον, ὥσπερ οἱ ἐπιχειροῦντες | τοῖς δυϑ- 

μοῖς τῶν στοιχείων πρῶτον τὰς δυνάμεις διείλοντο, 

ἔπειτα τῶν συλλαβῶν καὶ οὕτως ἤδη ἔρχονται ἐπὶ τοὺς 

ῥυϑμοὺς σκεψόμενοι, πρότερον δ᾽ οὔ; 
ἘΡΜ. Ναί. 
Σῷ. ἶΖρ᾽ οὖν καὶ ἡμᾶς οὕτω δεῖ πρῶτον μὲν τὰ 

φωνήεντα διελέσϑαι, ἔπειτα τῶν ἑτέρων κατὰ εἴδη τά 

τε ἄφωνα καὶ ἄφϑογγα --- οὑτωσὶ γάρ που λέγουσιν οἵ 

δεινοὶ περὶ τούτων --- καὶ τὰ αὖ φωνήεντα μὲν οὔ, οὐ 

μέντοι γε ἄφϑογγα; καὶ αὐτῶν τῶν φωνηέντων ὅσα 

διάφορα εἴδη ἔχει ἀλλήλων; καὶ ἐπειδὰν | ταῦτα διελώ- 
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μεϑα εὖ πάντα, τὰ ὕντα αὖϑις οἷς δεῖ ὀνόματα ἐπι- 

ϑεῖναι, εἰ ἔστιν εἰς ὃ ἀναφέρεται πάντα, ὥσπερ τὰ 

στοιχεῖα, ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν αὐτά τε καὶ εἰ ἐν αὐτοῖς 

ἔνεστιν εἴδη κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥσπερ ἕν τοῖς 

στοιχείοις" ταῦτα πάντα καλῶς διαϑεασαμένους ἐπίστα- 

σϑαι ἐπιφέρειν ἕκαστον κατὰ τὴν ὁμοιότητα, ἐάντε ἕν 
“ιν κπ ,ὔ ᾽ ’ 34 ͵ὔ Α δ ’ 

ἑνὶ δέῃ ἐπιφέρειν, ἐάντε συγκεραννύντα πολλὰ ἕνί, 
[ν δ ͵ ; 5 "" ’ὔ ὥσπερ οὗ ζωγράφον βουλόμενοι ἀφομοιοῦν ἐνίοτε μὲν 
ὔὕστρεον μόνον ἐπήνεγκαν, ἐνίοτε δὲ ὁτιοῦν ἄλλο | τῶν 

φαρμάκων, ἔστι δὲ ὅτε πολλὰ συγκεράσαντες, οἷον ὅταν 

ἀνδρείκελον δκευάξωσιν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ὡς 

ἄν, οἶμαι, δοκῇ ἑκάστη ἡ εἰκὼν δεῖσϑαι ἑκάστου φαρ- 

μάχκου" οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς τὰ στοιχεῖα ἐπὶ τὰ πράγ- 
3 ’ Δ ἡ 3. Ὧν οἾΨΑ ἊΝ ἦν - - 

ματα ἐποίσομεν, καὶ ἕν ἐπὶ ἕν, οὗ ἂν δοκῇ δεῖν, καὶ 

σύμπολλα. ποιοῦντες ὃ δὴ συλλαβὰς καλοῦσιν, καὶ 

συλλαβὰς αὖ συντιϑέντες, 1 ἐξ ὧν τά τε ὀνόματα καὶ 
τὸς δ λ , 5 Ν »η. ἢ ἂν 2 , 

τὰ ῥήματα συντίϑενται" καὶ πάλιν ἔκ τῶν ὀνομάτων 

καὶ ῥημάτων μέγα ἤδη τι καὶ καλὸν καὶ ὅλον συστή- 

σομεν, ὥσπερ ἐκεῖ τὸ ζῶον τῇ γραφικῇ, ἐνταῦϑα τὸν 

λόγον τῇ ὀνομαστικῇ ἢ ῥητορικῇ ἢ ἥτις ἐστὶν ἡ τέχνη. 

μᾶλλον δὲ οὐχ ἡμεῖς, ἀλλὰ λέγων ἐξηνέχϑην. συν- 

ἔϑεσαν μὲν γὰρ οὕτως. ἥπερ σύγκειται, οἵ παλαιοί" 

ἡμᾶς δὲ δεῖ, εἴπερ τεχνικῶς ἐπιστησόμεϑα σκοπεῖσϑαι 

αὐτὰ πάντα, οὕτω διελομένους, | εἴτε κατὰ τρόπον τά 

τε πρῶτα ὀνόματα κεῖται καὶ τὰ ὕστερα, εἴτε μή, οὕτω 

ϑεᾶσϑαι" ἄλλως δὲ συνείρειν μὴ φαῦλον ἢ καὶ οὐ καϑ' 

ὁδόν, ὦ φίλε Ἑρμόγενες. 

ΕΡΜ. Ἴσως νὴ 4ι᾽, ὦ Σώκρατες. 
5 Α -Ὡ-᾿ 4 

ΧΧΧΥΙ. Σῷ. Τί οὖν; σὺ πιστεύεις σαυτῷ οἷός 
. “411 ἊἝ - δ’ ’ 8. ὧἱ Ἁ Ἀ » 

τ΄ ἂν εἶναι ταῦτα οὕτω διελέσθαι; ἐγὼ μὲν γὰρ οὔ. 



66 ΚΡΑΤΥΛΟΣ. 9299 

ἘΡΜ. Πολλοῦ ἄρα δέω ἔγωγε. 
ΣΩ, ᾿ἘἘάσομεν οὖν, ἢ βούλει οὕτως, ὅπως ἂν 

δυνώμεϑα, καὶ ἂν σμικρόν τι αὐτῶν οἷοί τ᾿ ὦμεν κατι- 

δεῖν, ἐπιχειρῶμεν, προειπόντες, ὥσπερ ὀλίγον πρότερον 

τοῖς ϑεοῖς, ὅτι οὐδὲν εἰδότες τῆς ἀληϑείας τὰ τῶν ἀν- 

ϑρώπων δόγματα περὶ αὐτῶν εἰχάξομεν, οὕτω δὲ καὶ 

νῦν αὖ εἰπόντες ἡμῖν αὐτοῖς ἴωμεν, ὅτι εἰ μέν τι 

χρηστὸν ἔδει αὐτὰ διελέσθαι εἴτε ἄλλον ὁντινοῦν εἴτε 
ἡμᾶς. οὕτως ἔδει αὐτὰ διαιρεῖσθαι, νῦν δέ, τὸ λεγό- 

μενον, κατὰ δύναμιν δεήσει ἡμᾶς περὶ αὐτῶν πραγμα- 

τεύεσϑαι; δοκεῖ ταῦτα, ἢ πῶς λέγεις; 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν σφόδρα ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ., ΓΕελοῖα μὲν [ οἶμαι φανεῖσϑαι, ὦ “Ερμόγενες, 

γάμμασι καὶ συλλαβαῖς τὰ πράγματα μεμιμημένα κατά- 

δηλα γιγνόμενα" ὅμως δὲ ἀνάγκη. οὐ γὰρ ἔχομεν τού- 

του βέλτιον, εἰς ὅτι ἐπανενέγκωμεν περὶ ἀληϑείας τῶν 

πρώτων ὀνομάτων, εἰ μὴ ἄρα βούλει, ὥσπερ οἵ τραγῳ- 

διοποιοί, ἐπειδάν τι ἀπορῶσιν, ἐπὶ τὰς μηχανὰς κατα- 

φεύγουσι ϑεοὺς αἴροντες. καὶ ἡμεῖς οὕτως εἰπόντες 

ἀπαλλαγῶμεν, ὅτι τὰ πρῶτα ὀνόματα οἵ ϑεοὶ ἔϑεσαν 

καὶ διὰ ταῦτα ὀρϑῶς ἔχει. ἄρα καὶ ἡμῖν κράτιστος 

οὗτος τῶν λόγων; ἢ ἐκεῖνος, ὅτι παρὰ βαρβάρων τινῶν 
αὐτὰ παρειλήφαμεν, εἰσὶ δὲ ἡμῶν ἀρχαιότεροι βάρβαροι; 

ἢ ὅτι ὑπὸ παλαιότητος ἀδύνατον αὐτὰ | ἐπισκέψασϑαι, 

ὥσπερ καὶ τὰ βαρβαρικά; αὗται γὰρ ἂν πᾶσαι ἐκδύσεις 
εἶεν καὶ μάλα χομψαὶ τῷ μὴ ἐθέλοντι λόγον διδόναι 
περὶ τῶν πρώτων ὀνομάτων, ὡς ὀρϑῶς κεῖται. καίτοι 

ὅτῷ τις τρόπῳ τῶν πρώτων ὀνομάτων τὴν ὀρϑότητα 
μὴ οἶδεν, ἀδύνατόν που τῶν γε ὑστέρων εἰδέναι, ἃ ἐξ 
ἐκείνων ἀνάγκη δηλοῦσϑαι, ὧν τις πέρι μηδὲν οἶδεν" 

420 
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ἀλλὰ δῆλον ὅτι τὸν φάσκοντα περὶ αὐτῶν τεχνικὸν 
εἶναι περὶ τῶν πρώτων ὀνομάτων μάλιστά τε καὶ ᾿ 
καϑαρώτατα δεῖ ἔχειν ἀποδεῖξαι, ἢ εὖ εἰδέναι, ὅτι τά 
γε ὕστερα ἤδη φλυαρήσει. ἢ σοὶ ἄλλως δοκεῖ; 

ἘΡΜ. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ὦ Σώκρατες, ἄλλως. 

Σ δ). Ἢ μὲν τοίνυν ἐγὼ ἤσϑημαι περὶ τῶν πρώ- 
τῶν ὀνομάτων, πάνυ μοι δοκεῖ ὑβοιστικὰ εἶναι καὶ 

γελοῖα. τούτων οὖν σοι μεταδώσω, ἂν βούλῃ σὺ δ᾽ 
ἄν τι ἔχῃς βέλτιόν ποϑὲν λαβεῖν, πειρᾶσϑαι καὶ ἐμοὶ 
μεταδιδόναι. 

ΕΡΜ. ΜΠοιήσω ταῦτα. ἀλλὰ ϑαρρῶν λέγε. 
ΧΧΧΥΠΙ. || ΣᾺ, Πρῶτον μὲν τοίνυν τὸ ῥῶ 

ἔμοιγε φαίνεται ὥσπερ ὄργανον εἶναι πάσης τῆς κινή- 

σεως. ἣν οὐδ᾽ εἴπομεν δι᾽ ὅτι ἔχει τοῦτο τοὔνομα" 

ἀλλὰ γὰρ δῆλον ὅτι ἴεσις βούλεται εἶναι" οὐ γὰρ ἦτα 
ἐχρώμεϑα ἀλλὰ εἶ τὸ παλαιόν. ἡ δὲ ἀρχὴ ἀπὸ τοῦ 
κίεν" ξενικὸν δὲ τοὔνομα" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἰέναι. εἰ 

οὖν τις τὸ παλαιὸν αὐτῆς εὕροι ὄνομα εἰς τὴν ἡμετέ- 
ραν φωνὴν συμβαῖνον, ἴεσις ἂν ὀρϑῶς καλοῖτο" νῦν 

δὲ ἀπό τε τοῦ ξενικοῦ τοῦ κίευν καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ ἦτα 
μεταβολῆς καὶ τῆς τοῦ νῦ ἐνθέσεως κίνησις κέκληται, 

ἔδει δὲ κιείνησιν  καλεῖσϑαι ἢ εἶσιν. ἡ δὲ στάσις 
ἀπόφασις τοῦ ἰέναι βούλεται εἶναι, διὰ δὲ τὸν καλλωπι- 
σμὸν στάσις ὠνόμασται. τὸ δὲ οὖν ῥῶ τὸ στοιχεῖον, 
ὥσπερ λέγω, καλὸν ἔδοξεν ὄργανον εἶναι τῆς κινήσεως 

τῷ τὰ ὀνόματα τυϑεμένῳ πρὸς τὸ ἀφομοιοῦν τῇ φορᾷ" 
πολλαχοῦ γοῦν χρῆται αὐτῷ εἰς αὐτήν" πρῶτον μὲν ἐν 

αὐτῷ τῷ ῥεῖν καὶ δοῇ διὰ τούτου τοῦ γράμματος τὴν ἡ 
φορὰν μιμεῖται, εἶτα ἐν τῷ τρόμῳ, εἶτα ἐν τῷ τραχεῖ, 

ἔτι δὲ ἐν τοῖς τοιοῖσδε ῥήμασιν, οἷον κρούειν, ϑραύειν, 
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ἐρείκειν, ϑρύπτειν, κερματίζειν, δυμβεῖν" πάντα ταῦτα 

τὸ πολὺ ἀπεικάξει διὰ τοῦ ῥῶ" ἑώρα γάρ, οἶμαι, τὴν 
γλῶτταν ἐν τούτῳ ἥκιστα μένουσαν, μάλιστα δὲ σειο- 
μένην" διὸ φαίνεταί μοι τούτῳ πρὸς ταῦτα κατακεχρῆ- 

σϑαι. τῷ δὲ αὖ ἰῶτα πρὸς τὰ λεπτὰ πάντα, ἃ δὴ 
μάλιστα διὰ πάντων ἴοι ἄν. διὰ ταῦτα τὸ | ἰέναι καὶ 
τὸ ἴεσϑαι διὰ τοῦ ἰῶτα ἀπομιμεῖται, ὥσπερ γε διὰ τοῦ 

φῖ καὶ τοῦ ψῖ καὶ τοῦ σῖγμα καὶ τοῦ ξῆτα, ὅτι πνευμα- 
τώδη τὰ γράμματα, πάντα τὰ τοιαῦτα μεμίμηται αὐτοῖς 

ὀνομάξων, οἷον τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ξέον καὶ τὸ σείεσϑαι 

καὶ ὅλως σεισμόν. καὶ ὅταν που τὸ φυσῶδες μιμῆται, 

πανταχοῦ ἐνταῦϑα ὡς τὸ πολὺ τὰ τοιαῦτα γράμματα 

ἐπιφέρειν φαίνεται ὃ τὰ ὀνόματα τιϑέμενος. τῆς δ᾽ 

αὖ τοῦ δέλτα συμπιέσεως καὶ τοῦ ταῦ καὶ ἀπερείσεως 

τῆς γλώττης ᾿ τὴν δύναμιν χρήσιμον φαίνεται ἡγή- 

σασϑαι πρὸς τὴν μίμησιν τοῦ δεσμοῦ καὶ τῆς στάσεως. 

ὅτι δὲ ὀλισϑάνει μάλιστα ἐν τῷ λάβδα ἡ γλῶττα κατι- 
δών., ἀφομοιῶν ὠνόμασε τά τὲ λεῖα καὶ αὐτὸ τὸ ὀλι- 
σϑάνειν καὶ τὸ λιπαρὸν καὶ τὸ κολλῶδες καὶ τἄλλα 
πάντα τὰ τοιαῦτα. ἧ δὲ ὀλισϑανούσης τῆς γλώττης 
ἀντιλαμβάνεται ἡ τοῦ γάμμα δύναμις, τὸ γλίσχρον 

ἀπεμιμήσατο καὶ γλυκὺ καὶ γλοιῶδες. τοῦ | δ᾽ αὖ νῦ 
τὸ εἴσω αἰσϑόμενος τῆς φωνῆς, τὸ ἔνδον καὶ τὰ ἐντὸς 

ὠνόμασεν, ὡς ἀφομοιῶν τοῖς γράμμασι τὰ ἔργα. τὸ 

δ᾽ αὖ ἄλφα τῷ μεγάλῳ ἀπέδωκε, καὶ τῷ μήκει τὸ ἦτα, 
ὅτι μεγάλα τὰ γράμματα. εἰς δὲ τὸ γογγύλον τοῦ οὗ 
δεόμενος σημείου. τοῦτο πλεῖστον αὐτῷ εἰς τὸ ὄνομα 

ἐνεχέρασεν. καὶ τἄλλα οὕτω φαίνεται προσβιβάξειν καὶ 
κατὰ γράμματα καὶ κατὰ συλλαβὰς ἑκάστῳ τῶν ὄντων 

σημεῖόν τε καὶ ὄνομα ποιῶν ὃ νομοϑέτης, ἐκ δὲ τού- 
ῬΙΑΤΟῚ 10 
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τῶν τὰ λοιπὰ ἤδη αὐτοῖς τούτοις συντυϑέναν ἀπομι- 
μούμενος. αὕτη μοι φαίνεται, ὦ Ἑρμόγενες, | βούλε- 
σϑαι εἶναι ἡ τῶν ὀνομάτων ὀρϑύότης, εἰ μή τι ἄλλο 
Κρατύλος ὅδε λέγει. 

ΧΧΧΥΤΠ. ἘΡΜ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, πολλά 
γέ μοι πολλάκις πράγματα παρέχει Κρατύλος, ὥσπερ 

κατ᾽ ἀρχὰς ἔλεγον, φάσκων μὲν εἶναι ὀρϑότητα ὀνο- 
μάτων, ἥτις δ᾽ ἐστὶν οὐδὲν σαφὲς λέγων, ὥστε μὲ μὴ 
δύνασϑαι εἰδέναι, πότερον ἑκὼν ἢ ἄκων οὕτως ἀσαφῶς 

ἑκάστοτε περὶ αὐτῶν λέγει. νῦν οὖν μοι, ὦ Κρατύλε, 
ἐναντίον ] Σωκράτους εἰπέ, πότερον ἀρέσκει σοι ἣ λέγει 
Σωκράτης περὶ ὀνομάτων, ἢ ἔχεις πῃ ἄλλῃ κάλλιον 

λέγειν; καὶ εἰ ἔχεις, λέγε, ἵνα ἤτοι μάϑῃς παρὰ Σω- 

κράτους ἢ διδάξῃς ἡμᾶς ἀμφοτέρους. 

ΚΡ. Τί δέ, ὦ Ἑρμόγενες; δοκεῖ σοι ῥάδιον εἶναι 
οὕτω ταχὺ μαϑεῖν τε καὶ διδάξαι ὁτιοῦν πρᾶγμα, μὴ 

ὅτι τοσοῦτον, ὃ δὴ δοκεῖ ἐν τοῖς μέγιστον εἶναι; 
ἘΡΜ. | Μὰ 41(΄, οὐκ ἔμοιγε. ἀλλὰ τὸ τοῦ Ησιόδου 

καλῶς μοι φαίνεται ἔχειν, τὸ εἰ καί τις σμικρὸν ἐπὶ 
σμικρῷ καταϑείη, προὔργου εἶναι. εἰ οὖν καὶ σμικρόδ, 

τι οἷός τ᾽ εἶ πλέον ποιῆσαι, μὴ ἀπόκαμνε, ἀλλ᾽ εὐερ- 
γέτει καὶ Σωκράτη τόνδε, δίκαιος δ᾽ εἷ, καὶ ἐμέ. 

Σ,Α). Καὶ μὲν δὴ ἔγωγε καὶ αὐτός, ὦ Κρατύλε, 

οὐδὲν ἂν ἰσχυρισαίμην ὧν εἴρηκα, ἧ δέ μοι ἐφαίνετο, 
μεϑ' “Ἑρμογένους ἐπεσκεψάμην, ὥστε τούτου γε ἕνεκα 
ϑαρρῶν λέγε, εἴ τι ἔχεις βέλτιον, ὡς ἐμοῦ ἐνδεξομένου. 

εἰ μέντοι ἔχεις τε σὺ κάλλιον τούτων λέγειν, οὐκ ἂν ϑαυ- 
μάξοιμι" δοκεῖς γάρ μοι αὐτός τε ἐσκέφϑαι τὰ τοιαῦτα καὶ 
παρ᾽ ἄλλων μεμαϑηκέναι. ἐὰν οὖν λέγῃς τι κάλλιον, ἕνα 
τῶν μαϑητῶν περὶ ὀρϑότητος ὀνομάτων καὶ ἐμὲ γράφου. 
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ΚΡ, ᾿Δ4λλὰ μὲν δή, ὦ Σώκρατες, ὥσπερ σὺ λέγεις, 
μεμέληκέν τέ μοι περὶ αὐτῶν καὶ ἴσως ἄν δε ποιησαίμην 

μαϑητήν. φοβοῦμαι μέντοι, μὴ τούτου πᾶν τοὐναντίον 

ῇ, ὅτι μοί πως ἐπέρχεται λέγειν πρὸς σὲ τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως. 

ὃ ἐχεῖνος ἐν ΔΜιταῖς πρὸς τὸν 4ἴαντα λέγει. φησὶ δὲ 

“Αἷαν Ζ]ιογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 
πάντα τί μοι κατὰ ϑυμὸν ἐείσω μυϑήσασϑαι. 

καὶ ἐμοὶ σύ, ὦ Σώκρατες, ἐπιεικῶς φαίνει κατὰ νοῦν 
χρησμωδεῖν, εἴτε παρ᾽ Εὐθϑύφρονος ἐπίπνους γενόμενος, 

εἴτε καὶ ἄλλη τις Μοῦσα πάλαι δε ἐνοῦσα ἐλελήϑει. 
ΣΦ. | Ἰῷγαϑὲ Κρατύλε, ϑαυμάξω καὶ αὐτὸς πάλαι 

τὴν ἐμαυτοῦ σοφίαν καὶ ἀπιστῶ. δοκεῖ οὖν μοι χρῆναι 

ἐπανασκέψασϑαι. τέ καὶ λέγω. τὸ γὰρ ἐξαπατᾶσϑαι 

αὐτὸν ὑφ᾽ αὑτοῦ πάντων χαλεπώτατον" ὅταν γὰρ μηδὲ 
σμικρὸν ἀποστατῇ. ἀλλ᾽ ἀεὶ παρῇ ὁ ἐξαπατήσων. πῶς οὐ 
δεινόν; δεῖ δή, ὡς ἔοικε, ϑαμὰ μεταστρέφεσϑαι ἐπὶ τὰ 

προειρημένα, καὶ πειρᾶσϑαι, τὸ ἐκείνου τοῦ ποιητοῦ, 
βλέπειν ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω. καὶ δὴ καὶ νυνὶ 

ἡμεῖς ἴδωμεν, τί ἡμῖν εἴρηται. ὀνόματος, φαμέν, ὀρϑότης 
ἐστὶν αὕτη. ἥτις ἐνδείξεται, οἷόν ἐστι τὸ πρᾶγμα" 
χαὶ τοῦτο φῶμεν ἱχανῶς εἰρῆσϑαι:; 

ΚΡ. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ πάνυ σφόδρα, ὦ Σώκρατες. 
Σῷ. ΔΖιδασκαλίας ἄρα ἕνεκα τὰ ὀνόματα λέγεται; 
ΚΡ. Πάνυ γε. 

Σῷ. Οὐκοῦν φῶμεν καὶ ταύτην τέχνην εἶναι καὶ 
δημιουργοὺς αὐτῆς: 

ΚΡ. Πάνυ γε. 
Σ. Τίνας: 

ΚΡ, | Οὔσπερ σὺ κατ᾽ ἀρχὰς ἔλεγες, τοὺς νομοϑέταο. 

ΣΩ. Πότερον οὖν χαὶ ταύτην φῶμεν τὴν τέχνην 
16 
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ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐγγίγνεσϑαι, ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας, 

ἢ μή; βούλομαι δὲ λέγειν τὸ τοιόνδε. ξωγράφοι εἰσίν 

που οἵ μὲν χείρους, οἵ δὲ ἀμείνους; 
ΚΡ. “Πάνυ γε. 

Σ Δ, Οὐκοῦν οἵ μὲν ἀμείνους τὰ αὑτῶν ἔργα 
καλλίω παρέχονται, τὰ ξῷα, οἵ δὲ φαυλότερα; καὶ οὐκο- 

δόμοι ὡσαύτως οἵ μὲν καλλίους τὰς οἰκίας ἐργάξονται, 
οἵ δὲ αἰσχίους; 

ΚΡΟ Ναΐ. 

Ι ΣΩ, 4ρ᾽ οὖν καὶ νομοϑέται οἵ μὲν καλλίω τὰ 
ἔργα τὰ αὑτῶν παρέχονται, οἵ δὲ αἰσχίω; 

ΚΡ. Οὔ μοι δοκεῖ τοῦτο ἔτι. 

Σ Δ, Οὐκ ἄρα δοκοῦσί δοι νόμοι οἵ μὲν βελτίους, 
οἵ δὲ φαυλότεροι εἶναι; 

ΚΡ. Οὐ δῆτα. 

ΣΦ), Οὐδὲ δὴ ὄνομα, ὡς ἔοικε, δοκεῖ σοι κεῖσϑαι 
τὸ μὲν χεῖρον, τὸ δὲ ἄμεινον; 

ΚΡ. Οὐ δῆτα. 
Σ᾿. Πάντα ἄρα τὰ ὀνόματα ὀρϑῶς κεῖται; 
ΚΡ, Ὅσα γε ὀνόματά ἐστιν. 

ΣΙ, Τί οὖν; ὃ καὶ ἄρτι ἐλέγετο, ᾿Ερμογένει 
τῷδε πότερον μηδὲ | ὄνομα τοῦτο κεῖσϑαι φῶμεν, εἰ μή 

τι αὐτῷ Ἑρμοῦ γενέσεως προσήκει, ἢ κεῖσθαι μέν, οὐ 

μέντοι ὀρϑῶς γε; 
ΚΡ, Οὐδὲ κεῖσϑαι ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, 

ἀλλὰ δοκεῖν κεῖσθαι, εἶναι δὲ ἑτέρου τοῦτο τοὔνομα, 

οὗπερ καὶ ἡ φύσις ἡ τὸ ὄνομα δηλοῦσα. 

Σ, Πότερον οὐδὲ ψεύδεται, ὅταν τις φῇ Ἕομο- 
γένη αὐτὸν εἶναι; μὴ γὰρ οὐδὲ τοῦτο αὖ ἧὖ, τὸ τοῦτον. 
φάναι Ερμογένη εἶναι, εἰ μὴ ἔστιν; 



ι 
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ΚΡ. Πῶς λέγεις; 

ΣΩ, Ὦρα ὅτι ψευδῆ λέγειν τὸ παράπαν οὐκ [Ὁ 
ἔστιν, ὧρα τοῦτό σοι δύναται ὁ λόγος; συχνοὶ γάρ τινες 

οὗ λέγοντες. ὦ φίλε Κρατύλε, καὶ νῦν καὶ πάλαι. 
ΚΡ. Πῶς γὰρ ἄν, ὦ Σώκρατες. λέγων γέ τις 

τοῦτο. ὃ λέγει, μὴ τὸ ὃν λέγοι; ἢ οὐ τοῦτό ἐστιν τὸ 

ψευδῆ λέγειν. τὸ μὴ τὰ ὄντα λέγειν; 

ΣΩ. Κομψότερος μὲν ὁ λόγος ἢ κατ᾽ ἐμὲ καὶ 
κατὰ τὴν ἐμὴν ἡλικίαν, ὦ ἕταῖρε. ὅμως μέντοι εἰπέ 
μοι τοσόνδε' πότερον λέγειν μὲν οὐ δοκεῖ σοι εἶναι 
ψευδῆ. φάναι δέ; Ε 

ΚΡ, Οὔ μοι δοκεῖ οὐδὲ φάναι. 
ΣΦ. Οὐδὲ εἰπεῖν οὐδὲ προσειπεῖν; οἷον εἴ τις 

ἀπαντήσας σοι ἐπὶ ξενίας, λαβόμενος τῆς χειρὸς εἴποι" 

χαῖρε. ὦ ξένε ᾿Αϑηναῖε, υἱδ Σμικρίωνος “Ἑρμόγενες, 
οὗτος λέξειεν ἂν ταῦτα ἢ φαίη ἂν ταῦτα ἢ εἴποι ἂν 

ταῦτα ἢ προσείποι ἂν οὕτω σὲ μὲν οὔ, Ἑρμογένη δὲ 
τόνδε; ἢ οὐδένα; 

ΚΡ. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ἄλλως ἂν οὗτος 

ταῦτα φϑέγξασϑαι. 

ΣΦ. ᾿4λλ᾽ ἀγαπητὸν χαὶ τοῦτο. πότερον γὰρ 
ἀληϑῆ , ἂν φϑέγξαιτο ταῦτα ὁ φϑεγξάμενος ἢ ψευδῆ; 480 
ἢ τὸ μέν τι αὐτῶν ἀληϑές, τὸ δὲ ψεῦδος; καὶ γὰρ ἂν 

καὶ τοῦτο ἐξαρκοίη. 
ΚΡ, Ψοφεῖν ἔγωγ᾽ ἂν φαίην τὸν τοιοῦτον, μάτην 

αὐτὸν ἑαυτὸν κινοῦντα, ὥσπερ ἂν εἴ τι χαλκεῖον κινή- 
σειξ κρούσας. 

ΧΧΧΙΧ, Σῷ. Φέρε δή, ἐάν πῃ διαλλαχϑῶμεν, 
ὦ Κρατύλε" ἄρ᾽ οὐκ ἄλλο μὲν ἂν φαίης τὸ ὄνομα εἶναι, 
ἄλλο δὲ ἐκεῖνο, οὗ τὸ ὄνομά ἐστιν; 
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ΚΡ. Ἔγωγε. 

Σ᾿, Οὐκοῦν καὶ τὸ ὄνομα ὁμολογεῖς μίμημά τι 
Β εἶναι τοῦ | πράγματος; 

ΚΡ. Πάντων μάλιστα. 

ΣΦ), Οὐκοῦν καὶ τὰ ξωγραφήματα τρόπον τινὰ 
ἄλλον λέγεις μιμήματα εἶναι πραγμάτων τινῶν; 

ΚΡ. Ναί. 

ΣΦ). Φέρε δή -- [σῶς γὰρ ἐγὼ οὐ μανϑάνω, 

ἅττα ποτ᾽ ἔστιν ἃ λέγεις, σὺ δὲ τάχ᾽ ἂν ὀρϑῶς λέγοις 
- ἔστι διανεῖμαι καὶ προσενεγκεῖν ταῦτα ἀμφότερα τὰ 
μιμήματα, τά τε ξωγραφήματα κἀκεῖνα τὰ ὀνόματα, 

τοῖς πράγμασιν ὧν μιμήματά ἐστιν, ἢ οὔ; 
0 ΚΡ. “Ἔδτιν. 

Σ᾿, Πρῶτον μὲν δὴ σκόπει τόδε. ἄρ᾽ ἄν τις 
τὴν μὲν τοῦ ἀνδρὸς εἰχόνα τῷ ἀνδρὶ ἀποδοίη. τὴν δὲ 
τῆς γυναικὸς τῇ γυναικί, καὶ τἄλλα οὕτως; 

ΚΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ ὦ, Οὐκοῦν καὶ τοὐναντίον τὴν μὲν τοῦ ἀνδρὸς 

τῇ γυναικί, τὴν δὲ τῆς γυναικὸς τῷ ἀνδρί; 

ΚΡ. Ἔστι καὶ ταῦτα. 

Σῷ. ζ4.᾽ οὖν αὗται αἵ διανομαὶ ἀμφότεραι ὀρϑαί, 
ἢ ἡ ἕτέρα; 

ΚΡ: ἜΓ’ἐπέρα. 
Σῶ. Ἣ ἂν ἕχάστῳ, οἶμαι, τὸ προσῆκόν τὲ καὶ 

τὸ ὅμοιον ἀποδιδῷ. 
ΚΡ, Ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΦ. Ἵνα τοίνυν μὴ μαχώμεϑα ἐν τοῖς λόγοις 

Ὁ ἐγώ | τε καὶ σύ, φίλοι ὄντες, ἀπόδεξαί μου ὃ λέγω. 
τὴν τοιαύτην γάρ, ὦ ἑταῖρε, καλῶ ἔγωγε διανομὴν ἐπ᾽ 
ἀμφοτέροις μὲν τοῖς μιμήμασιν, τοῖς τε ζῴοις καὶ τοῖς 
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ὀνόμασιν, ὀρϑήν, ἐπὶ δὲ τοῖς ὀνόμασι πρὸς τῷ ὀρϑὴν 

καὶ ἀληϑῆ᾽ τὴν δ᾽ ἑτέραν, τὴν τοῦ ἀνομοίου δόσιν τε 
καὶ ἐπιφοράν, οὐκ ὀρϑήν, καὶ ψευδῆ, ὅταν ἐπ᾽ ὀνό- 
μασιν ἧ. 

ΚΡ. ᾿4λλ᾽ ὅπως μή, ὦ Σώκρατες, ἐν μὲν τοῖς 
ξωγραφήμασιν ἢ τοῦτο, τὸ μὴ ὀρϑῶς διανέμειν, ἐπὶ δὲ 

Ι τοῖς ὀνόμασιν οὔ, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ἢ ἀεὶ ὀρϑῶς. 
Σῷ. Πῶς λέγεις; τί τοῦτο ἐχείνου διαφέρει; ἄρ᾽ 

οὐκ ἔστι προσελθόντα ἀνδρί τῳ εἰπεῖν, ὅτι τουτί ἐστι 
σὸν γράμμα, καὶ δεῖξαι αὐτῷ, ἂν μὲν τύχῃ, ἐκείνου 
εἰκόνα, ἂν δὲ τύχῃ. γυναικός; τὸ δὲ δεῖξαι λέγω εἰς 

τὴν τῶν ὀφϑαλμῶν αἴσϑησιν καταστῆσαι. 

ΚΡ. Πάνυ γε. 

ΣΦ), Τί δέ; πάλιν αὐτῷ τούτῳ προσελϑόντα εἰπεῖν, 
ὅτι τουτί ἐστιν σὸν ὄνομα; ἔστι δέ που καὶ τὸ ὄνομα 
μίμημα, ὥσπερ τὸ ξωγράφημα. τοῦτο δὴ λέγω" ἄρ᾽ 
οὐκ ἂν εἴη αὐτῷ | εἰπεῖν, ὅτι τουτί ἐστι σὸν ὄνομα, 
καὶ μετὰ τοῦτο εἰς τὴν τῆς ἀκοῆς αὖ αἴσϑησιν κατα- 
στῆσαι. ἂν μὲν τύχῃ, τὸ ἐκείνου μίμημα, εἰπόντα ὅτι 

ἀνήρ, ἂν δὲ τύχῃ, τὸ τοῦ ϑήλεος τοῦ ἀνθρωπίνου γέ- 
ψους, εἰπόντα ὅτι γυνή; οὐ δοχεῖ σοι τοῦτο οἷόν τ᾽ 

εἶναι καὶ γίγνεσϑαι ἐνίοτε; 
ΚΡ. ᾿ἸΕϑέλω σοι, ὦ Σώκρατες, ξυγχωρῆσαι, καὶ 

ἔστω οὕτωο. 

ΣΩ, Καλῶς γε σὺ ποιῶν, ὦ φίλε, εἰ ἔστι τοῦτο 
οὕτως" οὐδὲν γὰρ δεῖ νῦν πάνυ διαμάχεσϑαι περὶ 

αὐτοῦ. εἰ δ᾽ οὖν ἔστι τοιαύτη | τις διανομὴ καὶ ἐν- 
ταῦϑα. τὸ μὲν ἕτερον τούτων ἀληϑεύειν βουλόμεϑα καλεῖν, 

τὸ δ᾽ ἕτερον ψεύδεσϑαι. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, καὶ 

ἔστι μὴ ὀρϑῶς διανέμειν τὰ ὀνόματα μηδὲ ἀποδιδόναι 

451 
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τὰ προσήκοντα ἑκάστῳ, ἀλλ᾽ ἐνίοτε τὰ μὴ προσήκοντα, 
εἴη ἂν καὶ ῥήματα ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν. εἰ δὲ ῥήματα 
καὶ ὀνόματα ἔστιν οὕτω τιϑέναι, ἀνάγκη καὶ λόγους" 
λόγοι γάρ που, ὡς ἐγῴώμαι, ἡ τούτων ξύνϑεσίς ἐστιν" 
ἢ | πῶς λέγεις, ὦ Κρατύλε; 

ΚΡ, Οὕτω" καλῶς γάρ μοι δοκεῖς λέγειν. 

Σ Ὁ, Οὐκοῦν εἰ γράμμασιν αὖ τὰ πρῶτα ὀνόματα 
ἀπεικάξομεν, ἔστιν ὥσπερ ἐν τοῖς ξωγραφήμασιν καὶ 
πάντα τὰ προσήκοντα χρώματά τε καὶ σχήματα ἀπο- 

δοῦναι, καὶ μὴ πάντα αὖ, ἀλλ᾽ ἔνια ἐλλείπειν, ἔνια δὲ 
καὶ προστιϑέναι, καὶ πλείω καὶ μείξω" ἢ οὐκ ἔστιν; 

ΚΡ, Ἑστδς 

Σ᾿, Οὐκοῦν ὃ μὲν ἀποδιδοὺς πάντα καλὰ τὰ 
γράμματά τε καὶ τὰς εἰχόνας ἀποδίδωσιν, ὁ δὲ ἢ προσ- 
τιϑεὶς ἢ ἀφαιρῶν γράμματα μὲν καὶ εἰκόνας ἐργάξεται 
καὶ οὗτος, ἀλλὰ πονηράς; 

ΟἸἼΓΟ. Ναΐ. 

Σ᾿, Τί δὲ ὁ διὰ τῶν συλλαβῶν τε καὶ γραμμά- 
τῶν τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων ἀπομιμούμενος; ἄρα 

οὐ χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ἂν μὲν πάντα ἀποδῷ τὰ 
προσήκοντα, καλὴ ἡ εἰκὼν ἔσται" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὄνομα" 

ἐὰν δὲ σμικρὰ ἐλλείπῃ ἢ προστιϑῇ ἐνίοτε, εἰκὼν μὲν 
γενήσεται, καλὴ δὲ οὔ; ὥστε τὰ μὲν καλῶς εἰργασμένα 

ἔσται τῶν ὀνομάτων, τὰ δὲ κακῶς; 

ΚΡ. Ἴσωο. 

ΣΦ, Ἴσως ἄρα ἔσται ὁ μὲν ἀγαϑὸς δημιουργὸς 
ὀνομάτων, ὁ δὲ κακός: 

ΚΡ, Ναΐ 

ΣΩ, Οὐκοῦν τούτῳ ὃ νομοϑέτης ἦν ὄνομα. 
ν᾿ Νινα 
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ΣΩ, Ἴσως ἄρα νὴ 46 ἔσται, ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις 
τέχναις. καὶ νομοϑέτης ὃ μὲν ἀγαϑός, ὃ δὲ κακός, ἐάν- 

πὲρ τὰ ἔμπροσϑεν ἐκεῖνα ὁμολογηϑῇ ἡμῖν. 

ΚΡ. Ἔστι ταῦτα. ἀλλ᾽ δρᾷς, ὦ Σώκρατες, ὅταν 
ταῦτα τὰ γράμματα, τό τε ἄλφα καὶ τὸ βῆτα καὶ ἕκα- 

στον τῶν στοιχείων, τοῖς ὀνόμασιν ἀποδιδῶμεν τῇ 

γραμματικῇ τέχνῃ, ἐάν τι ἀφέλωμεν ἢ προσϑῶμεν ἢ 

μεταϑῶμέν τι, οὐ γέγραπται μὲν ἡμῖν τὸ ὄνομα, οὐ 
μέντοι ὀρθῶς, ἀλλὰ τὸ παράπαν οὐδὲ γέγραπται, ἀλλ᾽ 
εὐθὺς ἕτερόν ἐστιν, ἐάν τι τούτων πάϑγη. 

Σ,(), Μὴ γὰρ οὐ καλῶς σκοπῶμεν οὕτω δκοποῦν- 
τες, ὦ Κρατύλε. 

π΄ Πῶς δή: 

Σ,.), Ἴσως ὅσα ἔκ τινος ἀριϑμοῦ ἀναγκαῖον εἶναι 

ἢ μὴ εἶναι, πάσχοι ἂν τοῦτο ὃ σὺ λέγεις, ὥσπερ καὶ 
αὐτὰ τὰ δέκα ἢ ὅστις βούλει ἄλλος ἀριϑμός, ἐὰν ἀφέ- 

λῃης τι ἢ προσϑῆῇς, ἕτερος εὐϑὺς | γέγονε" τοῦ δὲ ποιοῦ 

τινος καὶ ξυμπάσης εἰχόνος μὴ οὐχ αὕτη ἢ ἡ ὀρϑύτης, 

ἀλλὰ τὸ ἐναντίον οὐδὲ τὸ παράπαν δέῃ πάντα ἀπο- 
δοῦναι, οἷόν ἐστιν ὃ εἰχάξει. εἰ μέλλει εἰκὼν εἶναι. 

σχόπει δέ, εἰ τὶ λέγω. ἀρ᾽ ἂν δύο πράγματα εἴη τοιάδε, 
οἷον Κρατύλος καὶ Κρατύλου εἰκών, εἴ τις ϑεῶν μὴ 

μόνον τὸ σὸν χρῶμα καὶ σχῆμα ἀπεικάδειεν ὥσπερ οἵ 

ζωγράφοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐντὸς πάντα τοιαῦτα ποιήσειεν, 

οἷάπερ τὰ σά, καὶ μαλακότητας καὶ ϑερμότητας τὰς 

αὐτὰς ἰ ἀποδοίη, καὶ κίνησιν καὶ ψυχὴν καὶ φρόνησιν, 
οἵαπερ ἡ παρὰ σοί, ἐνθείη αὐτοῖς, καὶ ἑνὶ λόγῳ πάντα 

ἅπερ σὺ ἔχεις, τοιαῦτα ἕτερα καταστήσειεν πλησίον 

σου; πότερον Κρατύλος ἂν καὶ εἰκὼν Κρατύλου τότ᾽ 
εἴη τὸ τοιοῦτον, ἢ δύο Κρατύλοι: 

48 
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ΚΡ, Ζ70ύο ἔμοιγε δοκοῦσιν, ὦ Σώκρατες, Κρατύλοι. 
ΧΙ. Σῶ, Ὁρᾶς οὖν, ὦ φίλε, ὅτι ἄλλην χρὴ 

εἰκόνος ὀρϑότητα ξητεῖν καὶ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, καὶ 
οὐκ ἀναγκάξειν, ἐάν τι ἀπῇ ἢ προσῇ. | μηκέτι αὐτὴν 

εἰχόνα εἶναι; ἢ οὐκ αἰσϑάνει ὅσου ἐνδέουσιν αἷ εἰκόνες 

τὰ αὐτὰ ἔχειν ἐχείνοις ὧν εἰκόνες εἰσίν; 

ΚΡ, Ἔνγωγε. 

ΣΦ). Γελοῖα γοῦν, ὦ Κρατύλε, ὑπὸ τῶν ὀνομά- 
τῶν πάϑοι ἂν ἐκεῖνα ὧν ὀνόματά ἐστιν τὰ ὀνόματα, 
εἰ πάντα πανταχῆ αὐτοῖς ὁμοιωθείη. διττὰ γὰρ ἄν 

που πάντα γένοιτο, καὶ οὐκ ἂν ἔχοι αὐτῶν εἰπεῖν οὐδέ- 

τερον, ὁπότερόν ἐστι τὸ μὲν αὐτό, τὸ δὲ ὄνομα. 
ΚΡ, ᾿4Ζ4ληϑῆ λέγεις. ; 

Σ,), Θαρρῶν τοίνυν, ὦ γενναῖε, ἔα καὶ ὄνομα τὸ 

μὲν εὖ | κεῖσϑαι, τὸ δὲ μή, καὶ μὴ ἀνάγκαξε πάντ᾽ 
ἔχειν τὰ γράμματα, ἵνα κομιδῇ ἢ τοιοῦτον οἵόνπερ οὗ 
ὄνομά ἐστιν, ἀλλ᾽ ἔα καὶ τὸ μὴ προσῆκον γράμμα ἐπι- 

φέρειν. εἰ δὲ γράμμα, καὶ ὄνομα ἐν λόγῳ" εἰ δὲ 

ὄνομα, καὶ λόγον ἐν λόγῳ μὴ προσήκοντα τοῖς πράγ- 

μασιν ἐπιφέρεσθαι, καὶ μηδὲν ἧττον ὀνομάξεσϑαι τὸ 
πρᾶγμα καὶ λέγεσϑαι, ἕως ἂν ὃ τύπος ἐνῇ τοῦ πράγ- 
ματος περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος ἧ, ὥσπερ ἐν τοῖς τῶν ᾿ 
στοιχείων ὀνόμασιν, εἰ μέμνησαι ἃ νῦν δὴ ἐγὼ καὶ 
“Εομογένης ἐλέγομεν. 

ΚΡ, ᾿4λλὰ μέμνημαι. 
ΣΦ, Καλῶς τοίνυν. ὅταν γὰρ τοῦτο ἐνῇ, κἂν 

μὴ πάντα τὰ προσήκοντα ἔχῃ, λελέξεταί γε τὸ πρᾶγμα, 
καλῶς, ὅταν πάντα, κακῶς δέ, ὅταν ὀλίγα" λέγεσϑαι 

δ᾽ οὖν, ὦ μακάριε, ἐῶμεν, ἵνα μὴ ὄφλωμεν, ὥσπερ οὗ 
ἐν Αἰγίνῃ νύκτωρ περιιόντες ὀψὲ ὁδοῦ, καὶ ἡμεῖς ἐπὶ 
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τὰ πράγματα δόξωμεν αὐτῇ τῇ ἀληϑείᾳ οὕτω πὼς ἐλη- 

λυϑέναι ὀψιαίτερον [ τοῦ δέοντος, ἢ ξήτει τινὰ ἄλλην 

ὀνόματος ὀρϑότητα, καὶ μὴ ὁμολόγει δήλωμα συλλα- 

βαῖς καὶ γράμμασι πράγματος ὄνομα εἶναι. εἰ γὰρ 
ταῦτα ἀμφότερα ἐρεῖς, οὐχ οἷός τ᾽ ἔσει συμφωνεῖν 

σαυτῷ. 

ΚΡ, ᾽4λλά μοι δοκεῖς γε, ὦ Σώχρατες, μετρίως 

λέγειν, καὶ οὕτω τίϑεμαι. 
Σ(. Ἐπειδὴ τοίνυν ταῦτα ἡμῖν ξυνδοκεῖ, μετὰ 

ταῦτα τάδε σχοπῶμεν᾽ εἰ μέλλει, φαμέν, καλῶς κεῖσϑαι 

τὸ ὄνομα, τὰ προσήκοντα δεῖ αὐτὸ γράμματα ἔχειν; 

ΚΡ. Ναί. 

Σ(. [ Προσήκει δὲ τὰ ὅμοια τοῖς πράγμασιν; 
ΚΡ. Πάνυ γε. 

Σ,., Τὰ μὲν ἄρα καλῶς κείμενα οὕτω κεῖται" εἰ 
ὃὲ μή τι καλῶς ἐτέϑη, τὸ μὲν ἂν πολὺ ἴσως ἐκ προῦ- 
ηχόντων εἴη γραμμάτων καὶ ὁμοίων, εἴπερ ἔσται 

εἰχών, ἔχοι δ᾽ ἄν τι καὶ οὐ προσῆκον, δι᾽ ὃ οὐκ ἂν 

καλὸν εἴη οὐδὲ καλῶς εἰργασμένον τὸ ὄνομα. οὕτω 
φαμὲν ἢ ἄλλως; 

ΚΡ. Οὐδὲν δεῖ, οἶμαι, διαμάχεσϑαι, ὦ Σώκρατες" 
ἐπεὶ οὐκ ἀρέσκει γέ μὲ τὸ φάναι ὄνομα μὲν εἶναι, μὴ 
μέντοι καλῶς γὲ κεῖσϑαι. 

᾿ ΣΦ, Πότερον τοῦτο οὐκ ἀρέσκει σε, τὸ εἶναι τὸ 
ὄνομα δήλωμα τοῦ πράγματος: 

ΚΡ. Ἐμέ γε. 

ΣΦ. ᾿“λλὰ τὸ εἶναι τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν ἐκ 
προτέρων ξυγκείμενα, τὰ δὲ πρῶτα, οὐ καλῶς δοι 
δοχεῖ λέγεσϑαι; 

ΚΡ, Ἔμοιγε. 

σ 
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Σ(λ, ᾿4“λλὰ τὰ πρῶτα εἰ μέλλει δηλώματά τινων 

γίγνεσθαι, ἔχεις τινὰ καλλίω τρόπον τοῦ δηλώματα 

αὐτὰ γενέσϑαι ἄλλον, ἢ αὐτὰ ποιῆσαι ὅτι μάλιστα του- 

αὔτα οἷα ἐκεῖνα } ἃ δεῖ δηλοῦν αὐτά; ἢ ὅδε μᾶλλόν 
σε ἀρέσκει ὃ τρόπος, ὃν Ἑρμογένης λέγει καὶ ἄλλοι 

πολλοί, τὸ ξυνϑήματα εἶναι τὰ ὀνόματα καὶ δηλοῦν 
τοῖς ξυνϑεμένοις, προειδόσι δὲ τὰ πράγματα, καὶ εἶναι 
ταύτην ὀρϑότητα ὀνόματος, ξυνϑήκην, διαφέρειν δὲ 

οὐδέν, ἐάντε τις ξυνϑῆται ὥσπερ νῦν ξύγκειται, ἐάντε 

καὶ τοὐναντίον ἐπὶ μὲν ᾧ νῦν σμικρόν, μέγα καλεῖν, 
ἐπὶ δὲ ᾧ μέγα, σμικρόν; πότερός δε ὃ τρόπος ἀρέσκει; 

ΚΡ. Ὅλῳ καὶ | παντὶ διαφέρει, ὦ Σώκρατες, τὸ 
ὁμοιώματει δηλοῦν ὅτι ἄν τις δηλοῖ, ἀλλὰ μὴ τῷ ἐπι- 
τυχόντι. 

ΣΦ), Καλῶς λέγεις. οὐκοῦν εἴπερ ἔσται τὸ ὄνομα 

ὅμοιον τῷ πράγματι, ἀναγκαῖον πεφυκέναι τὰ στοι- 

χεῖα ὅμοια τοῖς πράγμασιν, ἐξ ὧν τὰ πρῶτα ὀνόματά 

τις ξυνϑήσει; ὧδε δὲ λέγω" ἂρά ποτ᾽ ἄν τις ξυνέϑηκεν 
ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν ξωγράφημα ὅμοιόν τῷ τῶν ὄντων, 

εἰ μὴ φύσει ὑπῆρχε φαρμακεῖα ὅμοια ὄντα, ἐξ ὧν 
ξυντίϑεται τὰ  ζωγραφούμενα, ἐκχείνοις ἃ μιμεῖται ἡ 

γραφική" ἢ ἀδύνατον; 

ΚΡ, ᾿Ζδύνατον. 

Σ,. Οὐκοῦν ὡσαύτως καὶ ὀνόματα οὐκ ἄν ποτε 
ὅμοια γένοιτο οὐδενί, εἰ μὴ ὑπάρξει ἐχεῖνα πρῶτον 

ὁμοιότητά τινα ἔχοντα, ἐξ ὧν ξυντίϑεται τὰ ὀνόματα, 
ἐκείνοις ὧν ἐστι τὰ ὀνόματα μιμήματα; ἔστι δέ, ἐξ 
ὧν συνϑετέον, στοιχεῖα; 

ΚΡ. Ναΐ 

ΧΙ]. ΣΩ. Ἤδη τοίνυν καὶ σὺ κοινώνει τοῦ λόγου 
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οὗπερ ἄρτι Ἑρμογένης. φέρε, καλῶς σοι | δοχοῦμεν Ὁ 

λέγειν, ὅτι τὸ δῶ τῇ φορᾷ καὶ κινήσει καὶ σκληρότητι 

προσέοικεν, ἢ οὐ καλῶς; 
ΚΡ. Καλῶς ἔμοιγε. 

Σῷ. Τὺ δὲ λάβδα τῷ λείῳ καὶ μαλακῷ καὶ οἷς 

νῦν δὴ ἐλέγομεν ; 

ΚΡ, Ναί. 
Σ. Οἶσϑα οὖν, ὅτι ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἡμεῖς μέν 

φαμὲν σκληρότης, ᾿Ερετριῆς δὲ σκληρύότηρ; 

ΚΡ. Πάνυ γε. 

Σ᾿, Πότερον οὖν τό τε ῥῶ καὶ τὸ σῖγμα ἔοικεν 
ἀμφότερα τῷ αὐτῷ, καὶ δηλοῖ ἐκείνοις τὲ τὸ αὐτὸ 

τελευτῶντος τοῦ ῥῶ καὶ ἡμῖν τοῦ σῖγμα, ἢ τοῖς ἕτέ- 

ρος ἡμῶν οὐ δηλοῖ; 

᾿ ΚΡ, Ζηλοῖ μὲν οὖν ἀμφοτέροις. Ὀ 
ΣΩ, Πότερον ἧἣ ὕμοια τυγχάνει ὄντα τὸ ῥῶ καὶ 

τὸ σῖγμα, ἢ ἣ μή; 
ΚΡ. ἯΙι ὅμοια. 

ΣΩ, Ἦ οὖν ὕμοιά ἐστι πανταχῇ; 
ΚΡ. Πρός γὲ τὸ ἴσως φορὰν δηλοῦν. 

ΣΦ. Ἦ καὶ τὸ λάβδα ἐγκείμενον; οὐ τὸ ἐναν- 
τίον δηλοῖ σκληρότητος: 

ΚΡ. Ἴσως γὰρ οὐκ ὀρϑῶς ἔγκειται, ὦ Σώκρατες" 
ὥσπερ καὶ ἃ νῦν δὴ σὺ πρὸς “Ἑομογένη ἔλεγες ἐξαι- 
ρῶν τὲ καὶ ἐντιϑεὶς γράμματα οὗ δέοι, καὶ ὀρϑῶς 
ἐδόκεις ἔμοιγε. καὶ νῦν ἴσως ἀντὶ τοῦ λάβδα ῥῶ δεῖ 
λέγειν. 

: ΣΩ. Εὖ λέγεις. τί οὖν; νῦν ὡς λέγομεν, | οὐδὲν Ε 
μανϑάνομεν ἀλλήλων, ἐπειδάν τις φῇ σκληρόν, οὐδὲ 

οἶσϑα σὺ νῦν ὅτι ἐγὼ λέγω; 
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ΚΡ. Ἔγωγε, διά γε τὸ ἔϑος, ὦ φίλτατε. 

Σ, Ἔϑος δὲ λέγων οἴει τι διάφορον λέγειν 
ξυνϑήκης; ἢ ἄλλο τι λέγεις τὸ ἔϑος ἢ ὅτι ἐγώ. ὅταν 

τοῦτο φϑέγγωμαι, διανοοῦμαι ἐκεῖνο. σὺ δὲ γιγνώ- 

ὅκεις ὅτι ἐκεῖνο διανοοῦμαι; οὐ τοῦτο λέγεις; 

Ι ΚΡ, Ναί. 

Σ (δ, Οὐχοῦν εἰ γιγνώσκεις ἐμοῦ φϑεγγομένου, 

δήλωμά δοι γίγνεται παρ᾽ ἐμοῦ; 
ΚΡ. Ναΐ 

ΣΩ. ᾿“πὸ τοῦ ἀνομοίου γε ἢ ὃ διανοούμενος 
φϑέγγομαι, εἴπερ τὸ λάβδα ἀνόμοιόν ἐστι τῇ ἧ φὴς 
σὺ σκληρότητι" εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, τί ἄλλο ἢ 
αὐτὸς σαυτῷ ξυνέϑου καί σοι γίγνεται ἡ ὀρϑότης τοῦ 

ὀνόματος ξυνϑήκη., ἐπειδή γε δηλοῖ καὶ τὰ ὅμοια καὶ 

τὰ ἀνόμοια γράμματα, ἔϑους τε καὶ ξυνϑήχης τυχόντα; 

εἰ δ᾽ ὅτι μάλιστα μή ἐστι τὸ ἔϑος ξυνϑήκη, | οὐκ ἂν 
καλῶς ἔτι ἔχοι λέγειν τὴν ὁμοιότητα δήλωμα εἶναι, 
ἀλλὰ τὸ ἔϑος" ἐκεῖνο γάρ, ὡς ἔοικε, καὶ ὁμοίῳ καὶ 

ἀνομοίῳ δηλοῖ. ἐπειδὴ δὲ ταῦτα ξυγχωροῦμεν, ὦ 
Κρατύλε --- τὴν γὰρ σιγήν δου ξυγχώρησιν ϑήσω --- 

ἀναγκαῖόν που καὶ ξυνϑήκην τι καὶ ἔϑος ξυμβάλλεσϑαι 

πρὸς δήλωσιν ὧν διανοούμενοι λέγομεν" ἐπεί, ὦ βέλ- 
τιστε. εἰ ϑέλεις ἐπὶ τὸν ἀριϑμὸν ἐλϑεῖν, πόϑεν οἴει 

ἕξειν ὀνόματα ὅμοια ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν ἀριϑμῶν ἐπενεγκεῖν, 
ἐὰν μὴ ἐᾷς τι τὴν σὴν ὁμολογίαν καὶ ξυνϑήκην κῦρος ἔχειν 

τῶν ὀνομάτων ὀρϑότητος πέρι; ἐμοὶ μὲν οὖν καὶ αὐτῷ 
ἀρέσκει μὲν κατὰ τὸ δυνατὸν ὅμοια εἶναι τὰ ὀνόματα 

τοῖς πράγμασιν: ἀλλὰ μὴ ὡς ἀληϑῶς, τὸ τοῦ Ἕρμο- 

γένους. γλίσχρα ἦ ἡ δλκὴ αὕτη τῆς ὁμοιότητος, ἀναγ- 

καῖον δὲ ἢ καὶ τῷ φορτικῷ τούτῳ προσχρῆσϑαι, τῇ 
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ξυνϑήκῃ. εἰς ὀνομάτων ὀρϑότητα. ἐπεὶ ἴσως κατά γε 
τὸ δυνατὸν κάλλιστ᾽ ἂν λέγοιτο, ὅταν ἢ πᾶσιν ἢ ὧς 

πλείστοις ὁμοίοις λέγηται, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ προσήκουσιν, 
αἴσχιστα δὲ τοὐναντίον. τόδε δέ] μοι ἔτι εἰπὲ μετὰ 
ταῦτα. τίνα ἡμῖν δύναμιν ἔχει τὰ ὀνόματα καὶ τί 

φῶμεν αὐτὰ καλὸν ἀπεργάξεσϑαι; 

ΧΙΠ. ΚΡ. Ζιδάσκειν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, 

καὶ τοῦτο πάνυ ἁπλοῦν εἶναι, ὃς ἂν τὰ ὀνόματα ἐπί- 
στηται. ἐπίστασϑαι καὶ τὰ πράγματα. 

Σ, Ἴσως γάρ, ὦ Κρατύλε, τὸ τοιόνδε λέγεις, 
ὡς ἐπειδάν τις εἰδῇ τὸ ὄνομα οἷόν ἐστιν -- ἔστι δὲ 
οἷόνπερ τὸ πρᾶγμα -- εἴσεται δὴ καὶ τὸ πρᾶγμα, 

ἐπείπερ ὅμοιον τυγχάνει ὃν τῷ ὀνόματι, τέχνη δὲ 
μία ἄρ᾽ ἐστὶν ἣ αὐτὴ πάντων τῶν ἀλλήλοις ὁμοίων. 
κατὰ τοῦτο δή μοι δοκεῖς λέγειν, ὡς ὃς ἂν τὰ ὀνόματα 

εἰδῇ εἴσεται καὶ τὰ πράγματα. 
ΚΡ. ᾿Ζληϑέστατα λέγειο. 

Σῷ. Ἔχε δή. ἴδωμεν τίς ποτ᾽ ἂν εἴη ὃ τρόπος 

οὗτος τῆς διδασκαλίας τῶν ὄντων, ὃν σὺ λέγεις νῦν, 
"καὶ πότερον ἔστι μὲν καὶ ἄλλος, οὗτος μέντοι βελτίων, 
ἢ οὐδ᾽ ἔστιν ἄλλος ἢ οὗτος. ποτέρως οἴει; 

ΚΡ. Ι Οὕτως ἔγωγε, οὐ πάνυ τι εἶναι ἄλλον, 

τοῦτον δὲ καὶ μόνον καὶ βέλτιστον. 

ΣΩ,. Πότερον δὲ καὶ εὕρεσιν τῶν ὄντων τὴν 
αὐτὴν ταύτην εἶναι, τὸν τὰ ὀνόματα εὑρόντα καὶ 
ἐκεῖνα εὑρηκέναι ὧν ἐστι τὰ ὀνόματα" ἢ ξητεῖν μὲν 
καὶ εὑρίσκειν ἕτερον δεῖν τρόπον, μανϑάνειν δὲ τοῦτον; 

ΚΡ. Πάντων μάλιστα καὶ ξητεῖν καὶ εὑρίσκειν 

τὸν αὐτὸν τρύπον τοῦτον χατὰ ταὐτά. 
ΣΦ, Φέρε δή, ἐννοήσωμεν, ὦ Κρατύλε, εἴ τις 

Ω 

4806 
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Β ξητῶν τὰ πράγματα ἀκολουϑοῖ τοῖς ὀνόμασι, ' σκοπῶν 
οἷον ἕχαστον βούλεται εἶναι, ἄρ᾽ ἐννοεῖς ὅτε οὐ σμι- 
κρὸς κίνδυνός ἐστιν ἐξαπατηϑῆναι; 

ΚΡ, Πῶς; 

Σ Δ, “4ἤλον ὅτι ὃ ϑέμενος πρῶτος τὰ ὀνόματα, 

οἷα ἡγεῖτο εἷναι τὰ πράγματα, τοιαῦτα ἐτίϑετο καὶ τὰ 
ὀνόματα, ὥς φαμεν. ἢἦ γάρ; 

ΚΡΗΟΝαΐ. 

Σ Δ), Εἰ οὖν ἐκεῖνος μὴ ὀρϑῶς ἡγεῖτο, ἔϑετο δὲ 
οἷα ἡγεῖτο, τί οἴει ἡμᾶς τοὺς ἀκολουϑοῦντας αὐτῷ 

πείσεσθαι; ἄλλο τι ἢ ἐξαπατηϑήσεσϑαι; 

ΚΡ, ᾿Ζλλὰ μὴ οὐχ οὕτως ἔχῃ, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ 
Ο ἀναγκαῖον ἢ εἰδότα | τίϑεσϑαι τὸν τιϑέμενον τὰ ὀνό- 
ματα εἰ δὲ μή, ὅπερ πάλαι ἐγὼ ἔλεγον, οὐδ᾽ ἂν ὀνό- 
ματα εἴη. μέγιστον δέ σοι ἔστω τεχμήριον ὅτι οὐκ 
ἔσφαλται τῆς ἀληϑείας ὃ τιϑέμενος" οὐ γὰρ ἄν ποτε 
οὕτω ξύμφωνα ἦν αὐτῷ ἅπαντα" ἢ οὐκ ἐνενόεις αὐτὸς 
λέγων ὡς πάντα κατὰ ταὐτὸν καὶ ἐπὶ ταὐτὸν ἐγίγνετο 
τὰ ὀνόματα; 

Σὰ. ᾿Ζλλὰ τοῦτο μέν, ὠγαϑὲ Κρατύλε, οὐδέν 
ἐστιν ἀπολόγημα. εἰ γὰρ τὸ πρῶτον σφαλεὶς ὃ τιϑέ- 

Ὁ μενος τἄλλα ἤδη πρὸς τοῦτ᾽ ἐβιάξετο καὶ αὑτῷ ξυμ- 

φωνεῖν ἠνάγκαξεν, οὐδὲν ἄτοπον, ὥσπερ τῶν διαγραμ- 

μάτων ἐνίοτε τοῦ πρώτου σμικροῦ καὶ ἀδήλου ψεύδους 
γενομένου, τὰ λοιπὰ πάμπολλα ἤδη ὄντα ἑπόμενα 
ὁμολογεῖν ἀλλήλοις. δεῖ δὴ περὶ τῆς ἀρχῆς παντὸς 

πράγματος παντὶ ἀνδρὶ τὸν πολὺν λόγον εἶναι καὶ τὴν 
πολλὴν σκέψιν, εἶτε ὀρθῶς εἴτε μὴ ὑπόκειται" ἐχείνης 

δὲ ἐξετασϑείσης ἱκανῶς, τὰ λοιπὰ φαίνεσϑαι ἐκείνῃ 
Ἑ ἑπόμενα. οὐ μέντοι ἀλλὰ  ϑαυμάξοιμ᾽ ἄν, εἰ καὶ τὰ 
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ὀνόματα ξυμφωνεῖ αὐτὰ αὑτοῖς. πάλιν γὰρ ἐπιδκε- 

ψώμεϑα ἃ τὸ πρότερον διήλθομεν. ὡς τοῦ παντὸς ἰόντος 
τε καὶ φερομένου καὶ ῥέοντός φαμὲν σημαίνειν ἡμῖν τὴν 

οὐσίαν τὰ ὀνόματα. ἄλλο τι οὕτω σοι δοκεῖ δηλοῦν;: 
ΚΡ, Πάνυ σφόδρα, καὶ ὀρϑῶς γε ᾿ σημαίνει. 
Σ,, Σχοπῶμεν δὴ ἐξ αὐτῶν ἀναλαβόντες πρῶτον 

μὲν τοῦτο τὸ ὄνομα, τὴν ἐπιστήμην, ὡς ἀμφίβολόν 

ἐστι καὶ μᾶλλον ἔοικε σημαίνοντι, ὅτι ἵστησιν ἡμῶν 
ἐπὶ τοῖς πράγμασι τὴν ψυχὴν ἢ ὅτι ξυμπεριφέρεται., 
καὶ ὀρϑότερόν ἐστιν ὥσπερ νῦν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν 
λέγειν μᾶλλον ἢ ἐκβάλλοντας τὸ εἶ πιστήμην, ἀλλὰ 
τὴν ἐμβολὴν ποιήσασϑαι ἀντὶ τῆς ἐν τῷ εἶ ἐν τῷ 
ἰῶτα. ἔπειτα τὸ βέβαιον, ὅτι βάσεώς τινός ἔστιν καὶ 

στάσεως μίμημα, ἀλλ᾽ οὐ φορᾶς. | ἔπειτα ἡ ἱστορία 

αὐτό που σημαίνει, ὅτι ἵστησι τὸν ῥοῦν. καὶ τὸ 

πιστὸν ἱστὰν παντάπασι σημαίνει. ἔπειτα δὲ ἧ μνήμη 

παντί που μηνύει, ὅτι μονή ἐστιν ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλ᾽ 

οὐ φορά. εἰ δὲ βούλει, ἣ ἁμαρτία καὶ ἡ ξυμφορά, εἰ 
κατὰ τὸ ὄνομά τις ἀκολουϑήσει, φανεῖται ταὐτὸν τῇ 
ξυνέσει ταύτῃ καὶ ἐπιστήμῃ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι τοῖς 
περὶ τὰ σπουδαῖα ὀνόμασιν. ἔτι τοίνυν ἡ ἀμαϑία καὶ 

ἡ ἀκολασία παραπλησία τούτοις φαίνεται" ἡ μὲν γὰρ 
τοῦ ἅμα ϑεῷ ἰόντος Ϊ πορεία φαίνεται, ἡ ἀμαϑία, ἡ 

δ᾽ ἀκολασία παντάπασιν ἀκολουϑία τοῖς πράγμασι 
φαίνεται. καὶ οὕτως, ἃ νομίζομεν ἐπὶ τοῖς κακίστοις 
ὀνόματα εἶναι, ὁμοιότατ᾽ ἂν φαίνοιτο τοῖς ἐπὶ τοῖς 
καλλίστοις. οἶμαι δὲ καὶ ἄλλα πόλλ᾽ ἄν τις εὕροι, εἰ 
πραγματεύοιτο, ἐξ ὧν οἰηϑείη ἂν αὖ πάλιν τὸν τὰ 
ὀνόματα τιϑέμενον οὐχὶ ἰόντα οὐδὲ φερόμενα ἀλλὰ 
μένοντα τὰ πράγματα σημαίνειν. 

ῬΩΔΤΟΙ 11 
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" ΚΡ, ᾿4λλ᾽, ὦ Σώκρατες, ὁρᾷς, ὅτι τὰ πολλὰ | 
ἐχείνως ἐσήμαινεν. 

Σ δ. Τί οὖν τοῦτο, ὦ Κρατύλε; ὥσπερ ψήφους 
διαριϑμησόμεϑα τὰ ὀνόματα, καὶ ἐν τούτῳ ἔσται ἡ 
ὀρϑότης; ὁπότερα ἂν πλείω φαίνηται τὰ ὀνόματα ση- 

μαίνοντα, ταῦτα δὴ ἔσται τἀληϑῆ; 

ΚΡ. Οὔκουν εἰχός γε. 

ΧΙΠΙΠ. ΣΦ. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ὦ φίλε. καὶ 
ταῦτα μέν γε αὐτοῦ ἐάσωμεν, [τάδε δὲ ἐπισκεψώμεϑα, 

Ἑ εἰ ἡμῖν καὶ τῇδε ὁμολογεῖς εἴτε καὶ οὔ. φέρε, τοὺς 
τὰ ὀνόματα ἐν ταῖς πόλεσι τιϑεμένους ἑἕχάστοτε, ἔν τε 

ταῖς Ἑλληνικαῖς καὶ βαρβαρικαῖς, οὐκ ἀρτίως ὧὡμολο- 

γοῦμεν νομοϑέτας εἶναι καὶ τὴν τέχνην τὴν τοῦτο 
δυναμένην νομοϑετικήν ; 

ΚΡ, Πάνυ γε. 

Σ,, “έγε δή, οἵ πρῶτοι νομοϑέται τὰ πρῶτα 
ὀνόματα πότερον γιγνώσκοντες τὰ πράγματα, οἷς ἐτί- 

ϑέεντο. ἐτίϑεντο ἢ ἀγυοοῦνεδρι 

ΚΡ. Οἶμαι μὲν ἐγώ, ὦ ἩΣΘΟΜΟΝΕ Ὲ ἀκαμονο τ:- 

438 Ι Σ. Οὐ γάρ που, ὦ ἑταῖρε Κρατύλε, ἀγνοοῦν-. 

τές γε. 

ΚΡ, Οὔ μοι δοκεῖ. ᾿ 
Σιδ).] ἐπφαεοθέημεν ὃξ πάλιν ὅϑεν δεῦρο μετέ- 

βημεν. ἄρτι γὰρ ἐν τοῖς πρόσϑεν, εἰ μέμνησαι, τὸν 

τιϑέμενον τὰ ὀνόματα ἀναγκαῖον ἔφησϑα εἶναι εἰδότα 
τίϑεσϑαι οἷς ἐτίϑετος. πότερον οὖν ἔτι σοι δοκεῖ 
οὕτως ἢ οὔ; 

ΚΡ ΕΝΕ, Ι 
ΣΩ, Ἦ καὶ τὸν τὰ πρῶτα τιϑέμενον εἰδότα φὴς 

τίϑεσϑαι: 
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ΚΡ, εἰδότα. 

Σῷ. Ἔκ ποίων οὖν ὀνομάτων ἢ μεμαϑηκὼς ἢ 
εὑρηκὼς ἦν τὰ πράγματα, | εἴπερ τά γε πρῶτα μή πω Β 

ἔκειτο, μαϑεῖν δ᾽ αὖ φαμὲν τὰ πράγματα καὶ εὑρεῖν 
ἀδύνατον εἶναι ἄλλως ἢ τὰ ὀνόματα μαϑόντας ἢ αὐὖὐ- 
τοὺς ἐξευρόντας οἷά ἐστι; 

ΚΡ. 4Ζοκεῖς τί μοι λέγειν. ὦ Σώκρατες. 
Σ. Τίνα οὖν τρόπον φῶμεν αὐτοὺς εἰδότας 

ϑέσϑαι ἢ νομοϑέτας εἶναι, πρὶν καὶ ὁτιοῦν ὄνομα κεῖ- 
σϑαί τε καὶ ἐχείνους εἰδέναι, εἴπερ μὴ ἔστι τὰ πράγ- 

ματα μαϑεῖν ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τῶν ὀνομάτων; 
ΚΡ. Οἶμαι μὲν ἐγὼ τὸν ἀληϑέστατον λόγον περὶ 

Ι τούτων εἶναι, ὦ Σώκρατες, μείζω τινὰ δύναμιν εἶναι Ο 
ἢ ἀνϑρωπείαν τὴν ϑεμένην τὰ πρῶτα ὀνόματα τοῖς 

πράγμασιν, ὥστε ἀναγκαῖον εἶναι αὐτὰ ὀρϑῶς ἔχειν. 
ΣΩ. Εἶτα, οἴει, ἐναντία ἂν ἐτίϑετο αὐτὸς αὑτῷ 

ὁ ϑείς, ὧν δαίμων τις ἢ ϑεός; ἢ οὐδέν σοι ἐδοκοῦμεν 

ἄρτι λέγειν; 
ΚΡ. ᾿“λλὰ μὴ οὐκ ἡ τούτων τὰ ἕτερα ὀνόματα. 
ΣΩ,. Πότερα, ὦ ἄριστε, τὰ ἐπὶ τὴν στάσιν ἄγοντα 

ἢ τὰ ἐπὶ τὴν φοράν; οὐ γάρ που χατὰ τὸ ἄρτι λεχϑὲν 

πλήϑει κριϑήσεται. 

ΚΡ. | Οὔτοι δὴ δίκαιόν γε, ὦ Σώκρατες. Ρ 
ΣΩ. Ὀνομάτων οὖν στασιασάντων, καὶ τῶν μὲν 

φασχόντων ἑαυτὰ εἶναι τὰ ὅμοια τῇ ἀληϑείᾳ, τῶν δ᾽ 

ἑαυτά, τίνι ἔτι διακρινοῦμεν, ἢ ἐπὶ τί ἐλϑόντες; οὐ γάρ 

που ἐπὶ ὀνόματά γε ἕτερα ἄλλα τούτων οὐ γὰρ ἔστιν, 

ἀλλὰ δῆλον ὅτι ἄλλ᾽ ἄττα ξητητέα πλὴν ὀνομάτων, ἃ 

ἡμῖν ἐμφανιεῖ ἄνευ ὀνομάτων, ὁπότερα τούτων ἐστὶ τά- 

ληϑῆ, δείξαντα δῆλον ὅτι τὴν [ ἀλήϑειαν τῶν ὄντων. Ἡὶ 
17" 
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ΚΡ, Δοκεῖ μοι οὕτω. 

Σὦ, Ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὦ Κρατύλε, δυνατὸν 
μαϑεῖν ἄνευ ὀνομάτων τὰ ὄντα, εἴπερ ταῦτα οὕτως ἔχει. 

ΚΡ, Φαίνεται. 

Σϑλ. Διὰ τίνος ἄλλου οὖν ἔτι προσδοκᾷς ἂν 

αὐτὰ μαϑεῖν; ἄρα δι᾽’ ἄλλου του ἢ οὗπερ εἰκός τε καὶ 
δικαιότατον, δι᾿ ἀλλήλων γε, εἴ πῃ ξυγγενῆ ἐστιν, καὶ 
αὐτὰ δι’ αὑτῶν; τὸ γάρ που ἕτερον ἐκείνων καὶ 
ἀλλοῖον ἕτερον ἄν τι καὶ ἀλλοῖον σημαίνοι, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐκεῖνα. 

ΚΡ, ᾿2Ζληϑῆ μοι φαίνει λέγειν. 

Ι Σῶ. Ἔχε δὴ πρὸς Διός: τὰ δὲ ὀνόματα οὐ 
πολλάκις μέντοι ὡμολογήσαμεν τὰ καλῶς κείμενα ἐοι- 

κότα εἶναι ἐκείνοις ὧν ὀνόματα κεῖται, καὶ εἶναι εὐἰκό- 
νας τῶν πραγμάτων; 

ΚΡ, Ναί. 

ΣΦ, Εἰ οὖν ἔστι μὲν ὅτι μάλιστα δι’ ὀνομάτων 
τὰ πράγματα μανϑάνειν, ἔστι δὲ καὶ δι᾿ αὐτῶν, πο- 
τέρα ἂν εἴη καλλίων καὶ δαφεστέρα ἡ μάϑησις; ἐκ 
τῆς εἰχόνος μανθάνειν αὐτήν τε αὐτήν, εἰ καλῶς εἴκα- 

ὅται, καὶ τὴν ἀλήϑειαν, ἧς ἦν εἰκών, ἢ ἐκ τῆς ἀλη- 
Β ϑείας αὐτήν τε αὐτὴν καὶ τὴν | εἰκόνα αὐτῆς, εἰ πρε- 

πόντως εἴργασται; 

ΚΡ. Ἐκ τῆς ἀληϑείας μοι δοκεῖ ἀνάγκη εἶναι. 
ΣΘ, Ὅντινα μὲν τοίνυν τρόπον δεῖ μανϑάνειν ἢ 

εὑρίσκειν τὰ ὄντα, μεῖξον ἴσως ἐστὶν ἐγνωκέναι ἢ κατ᾽ 

ἐμὲ καὶ σέ' ἀγαπητὸν δὲ καὶ τοῦτο ὁμολογήσασϑαι, 
ὅτι οὐκ ἐξ ὀνομάτων, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αὐτὰ ἐξ αὑτῶν 
καὶ μαϑητέον καὶ ξητητέον ἢ ἔκ τῶν ὀνομάτων. 

ΚΡ, Φαίνεται, ὦ Σώκρατες. 
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ΧΙ. ΣΦ. Ἔτι τοίνυν τόδε σκεψώμεθα, ὅπως 

μὴ ἡμᾶς τὰ πολλὰ ταῦτα ὀνόματα ἐς ταὐτὸν τείνοντα 

᾿Ι ἐξαπατᾷ, εἰ τῷ ὄντι μὲν οἵ ϑέμενον αὐτὰ διανοη- Ο 

ϑέντες ἔϑεντο ὡς ἰόντων ἁπάντων ἀεὶ καὶ δεόντων --- 

φαίνονται γὰρ ἔμοιγε καὶ αὐτοὶ οὕτω διανοηϑῆναι ----, 

τὸ δ᾽, εἰ ἔτυχεν, οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλ᾽ οὗτοι αὐτοί τε 
ὥσπερ εἴς τινα δίνην ἐμπεσόντες κυχῶνται καὶ ἡμᾶς 

ἐφελκόμενοι προσεμβάλλουσιν. σκέψαι γάρ. ὦ ϑαυ- 
μάσιε Κρατύλε, ὃ ἔγωγε πολλάκις ὀνειρώττω. πότερον 

φῶμέν τι εἶναι αὐτὸ καλὸν καὶ ἀγαϑὸν καὶ ἕν ἕκα- 

στον τῶν ὄντων | οὕτω, ἢ μή; Ὀ 
ΚΡ, Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 
Σ,(), Αὐτὸ τοίνυν ἐχεῖνο σκεψώμεθα, μὴ εἰ πρόσ- 

ὡπόν τί ἐστιν καλὸν ἤ τι τῶν τοιούτων. καὶ δοχΐ! ὃ 
ταῦτα πάντα ῥεῖν" ἀλλ᾽ αὐτό, φῶμεν, τὸ καλὸν οὐ 
τοιοῦτον ἀεί ἐστιν οἷόν ἐστιν; 

ΚΡ. ᾿“νάγκη. 

ΣΦ. Ἶ4ς᾽ οὖν οἷόν τε προσειπεῖν αὐτὸ ὀρϑῶς, εἰ 
ἀεὶ ὑπεξέρχεται, πρῶτον μὲν ὅτι ἐχεῖνό ἐστιν, ἔπειτα 
ὅτε τοιοῦτον, ἢ ἀνάγκη ἅμα ἡμῶν λεγόντων ἄλλο αὐτὸ 

εὐθὺς γίγνεσϑαι καὶ ὑπεξιέναι καὶ μηκέτι οὕτως ἔχειν; 
ΚΡ, ᾿νάγκη. 

Ι ΣΩ. Πῶς οὖν ἂν εἴη τὶ ἐχεῖνο, ὃ μηδέποτε Ε 
ὡσαύτως ἔχει; εἰ γάρ ποτε ὡσαύτως ἴσχει, ἔν γ᾽ 

ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ δῆλον ὅτι οὐδὲν μεταβαίνει" εἰ δὲ 
ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει καὶ τὸ αὐτό ἐστι, πῶς ἂν τοῦτό γε 

μεταβάλλοι ἢ κινοῖτο, μηδὲν ἐξιστάμενον τῆς αὑτοῦ 
ἰδέαο: 

ΚΡ, Οὐδαμῶς. 

Σ4λ, ᾿Δλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἂν γνωσϑείη γε ὑπ᾽ οὐδε- 
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440 νός. ἅμα γὰρ ἂν ἐπιόντος ] τοῦ γνωσομένου ἄλλο καὶ 

ἀλλοῖον γίγνοιτο, ὥστε οὐκ ἂν γνωσϑείη ἔτι ὁποῖόν 

γέ τί ἐστιν ἢ πῶς ἔχον" γνῶσις δὲ δήπου οὐδεμία 
γιγνώσκει ὃ γιγνώσκει μηδαμῶς ἔχον. 

ΚΡ. Ἔστιν ὡς λέγεις. 

| ΣΩ, ᾿᾽4λλ᾽ οὐδὲ γνῶσιν εἶναι φάναι εἰκός, ὦ 
Κρατύλε,. εἰ μεταπίπτει πάντα χρήματα καὶ μηδὲν 
μένει. εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ τοῦτο, ἡ γνῶσις, τοῦ γνῶσις 

εἶναι μὴ μεταπίπτει, μένοι τε ἂν ἀεὶ ἡ γνῶσις καὶ 
Β εἴη γνῶσις" εἰ δὲ καὶ αὐτὸ τὸ εἶδος μεταπίπτει | τῆς 

γνώσεως, ἅμα τ᾽ ἂν μεταπίπτοι εἰς ἄλλο εἶδος γνώ- 

σεως καὶ οὐκ ἂν εἴη γνῶσις" εἰ δὲ ἀεὶ μεταπίπτει, 
ἀεὶ οὐκ ἂν εἴη γνῶσις, καὶ ἐκ τούτου τοῦ λόγου 

οὔτε τὸ γνωσόμενον οὔτε τὸ γνωσϑησόμενον ἂν εἴη" 

εἰ δὲ ἔστι μὲν ἀεὶ τὸ γιγνῶσκον, ἔστι δὲ τὸ γιγνω- 
σκόμενον., ἔστι δὲ τὸ καλόν, ἔστι δὲ τὸ ἀγαϑόν, ἔστι 
δὲ ἕν ἕκαστον τῶν ὄντων. οὔ μοι. φαίνεται ταῦτα 
ὅμοια ὄντα, ἃ νῦν ἡμεῖς λέγομεν, δοῇ οὐδὲν οὐδὲ 

Ο φορᾷ. ταῦτ᾽ οὖν πότερόν ποτε οὕτως ἔχει ἢ ἐχείνως, 

ὡς οὗ περὶ Ἡράκλειτόν τε λέγουσι καὶ ἄλλοι πολλοί, 
μὴ οὐ ῥάδιον ἦἢ ἐπισκέψασϑαι, οὐδὲ πάνυ νοῦν ἔχοντος 
ἀνδρώπου ἐπιτρέψαντα ὀνόμασιν αὑτὸν καὶ τὴν αὑτοῦ 
ψυχὴν ϑεραπεύειν, πεπιστευκότα ἐκχείνοις καὶ τοῖς 

ϑεμένοις αὐτά, διισχυρίζεσθαι ὥς τι εἰδότα καὶ αὑτοῦ 

τε καὶ τῶν ὄντων καταγιγνώσκειν, ὡς οὐδὲν ὑγιὲς 

οὐδενός, ἀλλὰ πάντα ὥσπερ κεράμια ῥεῖ, καὶ ἀτεχνῶς 

Ὁ ὥσπερ οἵ κατάρρῳ νοσοῦντες ἄνϑρωποι, οὕτως | οἴε- 
σϑαι καὶ τὰ πράγματα διακεῖσθαι, ὑπὸ ῥεύματός τὲ 
καὶ κατάρρου πάντα τὰ χρήματα ἔχεσϑαι. ἴσως μὲν 

οὖν δή, ὦ Κρατύλε, οὕτως ἔχει, ἴσως δὲ καὶ οὔ. σκο- 
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πεῖσϑαι οὖν χρὴ ἀνδρείως τὲ καὶ εὖ, καὶ μὴ ϑαδίως 

ἀποδέχεσϑαι --- ἔτι γὰρ νέος εἶ καὶ ἡλικίαν ἔχεις ---, 

σκεψάμενον δέ, ἐὰν εὕρῃς, μεταδιδόναι καὶ ἐμοί. 

ΚΡ. ᾿Δλλὰ ποιήσω ταῦτα. εὖ μέντοι ἴσϑι, ὦ Σώ- 

κρατες, ὅτι οὐδὲ νυνὶ ἀσκέπτως ἔχω; ἀλλά μοι σκο- 

πουμένῳ καὶ πράγματα ἔχοντι πολὺ μᾶλλον ἐκείνως 

φαίνεται ἔχειν, ὡς Ἡράκλειτος λέγει. 

ΣΩ, Εἰς αὖϑις τοίνυν μὲ, ὦ ἕταῖρε, διδάξεις, 

ἐπειδὰν ἥκῃς᾽ νῦν δέ, ὥσπερ παρεσκχεύασαι; πορεύου 

εἰς ἀγρόν" προπέμψει δέ σὲ καὶ “Ἑρμογένης ὅδε. 

ΚΡ, Ταῦτ᾽ ἔσται, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ καὶ σὺ 

πειρῶ ἔτι ἐννοεῖν ταῦτα ἤδη. 



ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ 

[ἢ περὶ ἐπιστήμης, πειραστικός]. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ἙΥΚΛΕΙΔΗΣ, ΤΕΡΨΙΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 

ΘΕΛΙΤΗΤΟΣ. 
Βι, Ι 

Ῥ. 142 

Ι, ΕΥ. “ἄρτι, ὦ Τερψίων, ἢ πάλαι ἐξ ἀγροῦ; 
ΤΈΡ, ᾿Ἐπιεικῶς πάλαι. καὶ σέ γε ἐξήτουν κατ᾽ 

ἀγορὰν καὶ ἐθαύμαξον, ὅτι οὐχ οἷός τ᾽ ἦ εὑρεῖν. 
ΒΎ. Οὐ γὰρ ἢ κατὰ πόλιν. 
ΤΕΡ, Ποῦ μήν; 
ΕΥ. Εἰς λιμένα καταβαίνων Θεαιτήτῳ ἐνέτυχον 

φερομένῳ ἐκ Κορίνϑου ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ᾿4ϑήναζξε. 
ΤῈΡ, Ζῶντι ἢ τετελευτηκότι; 

Β Ι ΕΥ. Ζῶντι καὶ μάλα μόλις" χαλεπῶς μὲν γὰρ 
ἔχει καὶ ὑπὸ τραυμάτων τινῶν, μᾶλλον μὴν αὐτὸν αἱρεῖ 

τὸ γεγονὸς νόσημα ἐν τῷ στρατεύματι. 
ΤΕῈΡ, “ΜἝμῶν ἡ δυσεντερία: 
Ἐν. ΝΕ 
ΤΕΡ. Οἷον ἄνδρα λέγεις ἐν κινδύνῳ εἶναι. 
ΕΎ. Καλόν τε καὶ ἀγαϑόν, ὦ Τερψίων, ἐπεί τοι 

καὶ νῦν ἤκουόν τινων μάλα ἐγκωμιαξόντων αὐτὸν περὶ 

τὴν μάχην. 

ΤΈΡ, Καὶ οὐδέν γ᾽ ἄτοπον, ἀλλὰ πολὺ ϑαυμαστό- 
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τερον, εἰ μὴ τοιοῦτος ἦν. ἀτὰρ πῶς οὐκ ] αὐτοῦ Με- 

γαροῖ κατέλυεν; ᾿ 
ΕὙ. Ἠπείγετο οἴκαδε" ἐπεὶ ἔγωγ᾽ ἐδεόμην καὶ 

συνεβούλευον, ἀλλ᾽ οὐκ ἤϑελεν. καὶ δῆτα προπέμψας 

αὐτόν, ἀπιὼν πάλιν ἀνεμνήσϑην καὶ ἐθαύμασα Σωκρά- 

τους. ὡς μαντικῶς ἄλλα τε δὴ εἶπε καὶ περὶ τούτου. 
δοχεῖ γάρ μοι ὀλίγον πρὸ τοῦ ϑανάτου ἐντυχεῖν αὐτῷ 

μειρακίῳ ὄντι, καὶ συγγενόμενός τε καὶ διαλεχϑεὶς πάνυ 
ἀγασϑῆναι αὐτοῦ τὴν φύσιν. καί μοι ἐλϑόντι ᾿ϑήναξε 
τούς τε λόγους οἣς διελέχϑη αὐτῷ διηγήσατο, καὶ ἰ Ὁ 
μάλα ἀξίους ἀκοῆς, εἶπέ τε, ὅτι πᾶσα ἀνάγκη εἴη τοῦ- 

τον ἐλλόγιμον γενέσϑαι, εἴπερ εἰς ἡλικίαν ἔλϑοι. 
ΤῈΡ, Καὶ ἀληϑῆ γε, ὡς ἔοικεν, εἶπεν. ἀτὰρ 

τίνες ἦσαν οἵ λόγοι; ἔχοις ἂν διηγήσασϑαι; 
ΕΥ̓. Οὐ μὰ τὸν Ζία, οὔκουν οὕτω γε ἀπὸ στό- 

ματος" ἀλλ᾽ ἐγραψάμην τότ᾽ εὐθὺς | οἴκαδ᾽ ἐλϑὼν 
ὑπομνήματα, ὕστερον δὲ κατὰ σχολὴν ἀναμιμνῃσκόμενος 

ἔγραφον, καὶ ὁσάκις ᾿ϑήναξε ἀφικοίμην, ἐπανηρώτων 
τὸν Σωκράτη ὃ μὴ ἐμεμνήμην, καὶ δεῦρο ἐλϑὼν ἐπην- 

ὠρϑούμην᾽ ὥστε μοι σχεδόν τι πᾶς ὁ λόγος γέγραπται. 

ΤΕΡ, ᾿.4λλ᾽ ἤδη ἤκουσά σου καὶ πρότερον, καὶ 
μέντοι ἀεὶ μέλλων κελεύσειν ἐπιδεῖξαι διατέτριφα δεῦρο. 
ἀλλὰ τέ κωλύει νῦν ἡμᾶς διελθεῖν; πάντως ἔγωγε καὶ 
ἀναπαύσασϑαι δέομαι, ὡς ἐξ ἀγροῦ ἥκων. 

ΙΕΥὔὕ. ᾿Ζ4λλὰ μὲν δὴ καὶ αὐτὸς μέχρι Ἐρινοῦ 
Θεαίτητον προύπεμψα, ὥστε οὐκ ἂν ἀηδῶς ἀναπαυοί- 
μην. ἀλλ᾽ ἴωμεν. καὶ ἡμῖν ἅμα ἀναπαυομένοις ὁ παῖς 
ἀναγνώσεται. 

ΤΕῈΡ. Ὀρϑῶς λέγεις. 

ΒΎ. Τὸ μὲν δὴ βιβλίον, ὦ Τερψέων, τουτί" ἐγρα- 

148 
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ψάμην δὲ δὴ οὑτωσὶ τὸν λόγον, οὐκ ἐμοὶ Σωκράτη 

διηγούμενον ὡς διηγεῖτο, ἀλλὰ διαλεγόμενον οἷς ἔφη 

διαλεχϑῆναι. ἔφη δὲ τῷ τὲ γεωμέτρῃ Θεοδώρῳ καὶ 
τῷ Θεαιτήτῳ. ἵνα οὖν ἐν τῇ γραφῇ μὴ | παρέχοιεν 
πράγματα αἵ μεταξὺ τῶν λόγων διηγήσεις περὶ αὑτοῦ 

τε ὁπότε λέγοι ὃ Σωκράτης, οἷον, καὶ ἐγὼ ἔφην ἢ καὶ 

ἐγὼ εἶπον, ἢ αὖ περὶ τοῦ ἀποχρινομένου, ὅτι συνέφη 
ἢ οὐχ ὡμολόγει, τούτων ἕνεκα ὡς αὐτὸν αὐτοῖς διαλεγό- 

μένον ἔγραψα, ἐξελὼν τὰ τοιαῦτα. 

ΤΕῊΡ, Καὶ οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου, ὦ Εὐκλείδη. 
ΕῪ, ᾿΄4λλά, παῖ, λαβὲ τὸ βιβλίον καὶ λέγε. 
1. Σῷ, Εἰ μὲν τῶν ἐν Κυρήνῃ μᾶλλον ἐκχκη- 

δόμην, ὦ Θεόδωρε, τὰ ἐκεῖ ἄν σε καὶ περὶ ἐκείνων ᾿ 

ἂν ἠρώτων, εἴ τινὲς αὐτόϑι περὶ γεωμετρίαν ἤ τινα 

ἄλλην φιλοσοφίαν εἰσὶ τῶν νέων ἐπιμέλειαν ποιούμενοι" 
νῦν δὲ ἧττον γὰρ ἐκείνους ἢ τούσδε φιλῶ, καὶ μᾶλλον 

ἐπιϑυμῶ εἰδέναι τίνες ἡμῖν τῶν νέων ἐπίδοξοι γενέ- 

σϑαι ἐπιεικεῖς" ταῦτα δὴ αὐτός τε σκοπῶ καϑ᾽ ὅσον 

δύναμαι, καὶ τοὺς ἄλλους ἐρωτῶ οἷς ἂν δρῶ τοὺς νέους 
ἐθέλοντας συγγίγνεσϑαι. σοὶ δὴ οὐκ ὀλίγιστοι πλησιά- 

ἕουσι, καὶ δικαίως" ἄξιος γὰρ τά ᾿ τε ἄλλα καὶ γεω- 

μετρίας ἕνεκα. εἰ δὴ οὖν τινι ἐνέτυχες ἀξίῳ λόγου, 
ἡδέως ἂν πυϑοίμην. 

ΘΕΟ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, ἐμοί τε εἰπεῖν καὶ 
Ἁ 3 σοὶ ἀκοῦσαι πάνυ ἄξιον, οἵῳ ὑμῖν τῶν πολιτῶν μειρα-᾿ 

, 2 ΄ ᾿ ἈΠ 3 ΄ ἢ ΄ “4. κίῳ ἐντετύχηκα. καὶ εἰ μὲν ἦν καλός, ἐφοβούμην ἂν 
σφόδρα λέγειν, μὴ καί τῷ δόξω ἐν ἐπιϑυμίᾳ αὐτοῦ 

εἶναι" νῦν δέ --- καὶ μή μοι ἄχϑου --- οὐκ ἔστι καλός, προσ- 
ἕοικε δὲ σοὶ τήν τὲ σιμότητα καὶ τὸ ἔξω τῶν. ὀμμάτων" 

“1 
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ἴσϑι ὅτι ὧν δὴ πώποτε ἐνέτυχον --- καὶ πάνυ πολλοῖς 
πεπλησίακα --- οὐδένα πω ἠσϑόμην οὕτω ϑαυμαστῶς εὖ 
πεφυχότα. τὸ γὰρ εὐμαϑῆ ὄντα, ὡς ἄλλῳ χαλεπόν, 

πρᾶον αὖ εἶναι διαφερόντως, καὶ ἐπὶ τούτοις ἀνδρεῖον 
παρ᾽ ὁντινοῦν, ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ ἂν ὠόμην γενέσϑαι οὔτε 

ὁρῶ γιγνομένους" ἀλλ᾽ οἵ τὲ ὀξεῖς ὥσπερ οὗτος καὶ 
ἀγχίνοι καὶ μνήμονες ὡς τὰ πολλὰ καὶ πρὸς τὰς ὀργὰς 

ὀξύρροποί εἰσι, καὶ ἄττοντες φέρονται ὥσπερ τὰ ἀνερ- 

μάτιστα πλοῖα, καὶ ] μανικώτεροι ἢ ἀνδρειότεροι φύον- 

ται, οἵ τε αὖ ἐμβοιϑέστεροι νωϑροί πως ἀπαντῶσι πρὸς 
τὰς μαϑήσεις καὶ λήϑης γέμοντες. ὃ δὲ οὕτω λείως 

τε καὶ ἀπταίστως καὶ ἀνυσίμως ἔρχεται ἐπὶ τὰς μαϑή- 
σεις τε καὶ ξητήσεις μετὰ πολλῆς πραότητος, οἷον ἐλαίου 

δεῦμα ἀψοφητὶ ῥέοντος, ὥστε ϑαυμάσαι τὸ τηλικοῦτον 
ὄντα οὕτως ταῦτα διαπράττεσϑαι. 

ΣΦ. Εὖ ἀγγέλλεις. τίνος δὲ καὶ ἔστι τῶν πολιτῶν; 
ΘΕΟ. ᾿Δκήκοα μὲν τοὔνομα, μνημονεύω δὲ οὔ. 

ἀλλὰ γάρ ἐστι ) τῶνδε τῶν προσιόντων ὃ ἐν τῷ μέσῳ. 

ἄρτι γὰρ ἐν τῷ ἔξω δρόμῳ ἠλείφοντο ἕταϊῖροί τέ τινες 
οὗτοι αὐτοῦ καὶ αὐτός, νῦν δέ μοι δοκοῦσιν ἀλειψά- 
μενον δεῦρο ἰέναι. ἀλλὰ σκόπει, εἰ γιγνώσκεις αὐτόν. 

ΣΦ. Γιψνώσκω᾽" ὃ τοῦ Σουνιέως Εὐφρονίου ἐστίν, 

καὶ πάνυ γε, ὦ φίλε, ἀνδρὸς οἷον καὶ σὺ τοῦτον 
διηγεῖ, καὶ ἄλλως εὐδοκίμου, καὶ μέντοι καὶ οὐσίαν 
μάλα πολλὴν κατέλιπεν. τὸ δ᾽ ὄνομα οὐχ οἶδα τοῦ 
μειρακίου. 

ΘΕΟ. Θεαίτητος, ὦ Σώκρατες. τό γε ὄνομα' 
τὴν μέντοι οὐσίαν δοκοῦσί μοι ἐπίτροποί τινες διεφϑαρ- 

κέναι" ἀλλ᾽ ὅμως καὶ πρὸς τὴν τῶν χρημάτων ἐλευϑε- 
ριότητα ϑαυμαστός, ὦ Σώκρατες. 

Β 
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Σ Δ), ΓΕεννικὸν λέγεις τὸν ἄνδρα. καί μοι κέλευε 
αὐτὸν ἐνθάδε παρακαϑίζεσϑαι. 

ΘΕΟ. Ἔσται ταῦτα. Θεαίτητε, δεῦρο παρὰ Σωκράτη. 

Σ ὦ, Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Θεαίτητε, ἵνα κἀγὼ ἐμαυ- 
τὸν ἀνασκέψωμαι, ποῖόν τι ἔχω τὸ πρόσωπον. φησὶν 
γὰρ Θεόδωρος ἔχειν μὲ σοὶ ὅμοιον. ἀτὰρ εἰ νῶν ἐχόν- 

τοιν ἑκατέρου λύραν ἔφη αὐτὰς ἡρμόσϑαι ὁμοίως, πό- 
τερον εὐθὺς ἂν ἐπιστεύομεν ἢ ἐπεσκεψάμεϑ᾽ ἄν, εἰ 
μουσικὸς ὧν λέγει; 

ΘΕΑΙ. Ἐπεσκεψάμεϑ᾽ ἄν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τοιοῦτον μὲν εὑρόντες ἐπειϑόμεϑ᾽ 

ἄν, ἄμουσον δέ, ἠπιστοῦμεν; 

ΘΕΔΙ. ᾿24ληϑῆ. 
ΣΩ, Νῦν δέ γ᾽, οἶμαι, εἴ τι μέλει ἡμῖν τῆς τῶν 

προσώπων ὁμοιότητος, σχεπτέον, εἰ γραφικὸς [ ὧν λέγει 
ἢ οὔ. | 

ΘΕΛΙ. Δοκεῖ μοι. 

Σῷ. Ἦ οὖν ξωγραφικὸς Θεόδωρος; 
ΘΕΑΙ. Οὔχ.,. ὅσον γέ μὲ εἰδέναι. 
Σῷ. ἶΖ2ρ᾽ οὐδὲ γεωμετρικός; 
ΘΕΑΙ. Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες. 

Σῷ, Ἦ καὶ ἀστρονομικὸς καὶ λογιστικός τε καὶ 

μουσικὸς καὶ ὅσα παιδείας ἔχεται; 

ΘΕΑΙ, ἜἜμοιγε δοκεῖ. 
Σῷ. Εἰ μὲν ἄρα ἡμᾶς τοῦ σώματός τι ὁμοίους 

φησὶν εἶναι ἐπαινῶν πῃ ἢ ψέγων, οὐ πάνυ αὐτῷ ἄξιον 
τὸν νοῦν προσέχειν. 

ΘΕΑΙ. Ἴσως οὔ. 

Σῶ, Τί δ᾽, εἰ ποτέρου τὴν ψυχὴν | ἐπαυνοῖ πρὸς 
ἀρετήν τε καὶ σοφίαν; ἄρ᾽ οὐκ ἄξιον τῷ μὲν ἀκούσαντι 
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προϑυμεῖσϑαι ἀνασκέψασϑαι τὸν ἐπαινεϑέντα, τῷ δὲ 
προϑύμως ἑαυτὸν ἐπιδεικνύναι; 

ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες. 
11. Σῶ. Ὥρα τοίνυν, ὦ φίλε Θεαίτητε, σοὶ μὲν 

ἐπιδεικνύναι, ἐμοὶ δὲ σκοπεῖσϑαι" ὡς εὖ ἴσϑι ὅτι Θεό- 
δωῶρος πολλοὺς δὴ πρός μὲ ἐπαινέσας ξένους τὲ καὶ 

ἀστοὺς οὐδένα πω ἐπήνεσεν ὡς σὲ νῦν δή. 
ΘΕΑΙ. Εὖ ἂν ἔχοι, ὦ Σώκρατες" ἀλλ᾽ ὅρα μὴ 

παίζων ᾿ ἔλεγεν. 
Σ, Οὐχ οὗτος ὁ τρόπος Θεοδώρου" ἀλλὰ μὴ 

ἀναδύου τὰ ὡμολογημένα σκηπτόμενος παίζοντα λέγειν 

τόνδε, ἵνα μὴ καὶ ἀναγκασϑῇ μαρτυρεῖν" πάντως γὰρ 

οὐδεὶς ἐπισκήψει᾽ αὐτῷ. ἀλλὰ ϑαρρῶν ἔμμενε τῇ ὃμο- 
λογίᾳ. 

ΘΈΑΙ. ᾿4λλὰ χρὴ ταῦτα ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ. 
Σ,Ὁ. “έγε δή μοι᾿ μανϑάνεις που πον Θεοδώρου 

γεωμετρίας ἄττα; 
ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 

Σίλ, Καὶ τῶν περὶ ἀστρονομίαν τὲ καὶ ) ἁρμονίας 
καὶ λογισμούς; 

ΘΕΙΑΙ, Προϑυμοῦμαί γε δή. 

ΣΩ, Καὶ γὰρ ἐγώ, ὦ παῖ, παρά γε τούτου καὶ 

παρ᾽ ἄλλων, οὺἣς ἂν οἴωμαί τι τούτων ἐπαΐειν. ἀλλ᾽ 
ὅμως τὰ μὲν ἄλλα ἔχω περὶ αὐτὰ μετρίως, σμικρὸν δέ 
τι ἀπορῶ, ὃ μετὰ σοῦ τὲ καὶ τῶνδε σκεπτέον. καί μοι 

λέγε" ἄρ᾽ οὐ τὸ μανϑάνειν ἐστὶν τὸ σοφώτερον γίγνε- 
σϑαι περὶ ὃ μανϑάνει τις; 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ: 

Σ,. Σοφία δέ γ᾽, οἶμαι, σοφοὶ οἵ σοφοί. 
ΘΕΑΙ. Ναί. 
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Ε ᾿ΣΩ, Τοῦτο δὲ μῶν διαφέρει τι ἐπιστήμης; 
ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 

Σῦ. Ἢ σοφία. ἢ οὐχ ἅπερ ἐπιστήμονες, ταῦτα 
καὶ σοφοί; ᾿ ᾿ 

ΘΕΑΙ. Τί μήν; 

Σ,, Ταὐτὸν ἄρα ἐπιστήμη καὶ σοφία; 
ΘΕΑΙ. Ναί. 
Σ,Δ). Τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν ἐστὶν ὃ ἀπορῶ καὶ οὐ 

δύναμαι λαβεῖν ἱκανῶς παρ᾽ ἐμαυτῷ, ἐπιστήμη ὅτι 
146 ποτὲ τυγχάνει ὄν. ἄρ᾽ οὖν δὴ ἔχομεν | λέγειν αὐτό; 

τί φατέ; τίς ἂν ἡμῶν πρῶτος εἴποι; ὁ δὲ ἁμαρτών, 
καὶ ὃς ἂν ἀεὶ ἁμαρτάνῃ, καϑεδεῖται, ὥσπερ φασὶν οἵ 
παῖδες οἱ σφαιρίξοντες, ὄνος" ὃς δ᾽ ἂν περιγένηται 

ἀναμάρτητος, βασιλεύσειν ἡμῶν καὶ ἐπιτάξει ὅτι ἂν 

βούληται ἀποκρίνεσϑαι. τί σιγᾶτε; οὔ τί που, ὦ Θεό- 
δωρε, ἐγὼ ὑπὸ φιλολογίας ἀγροικίξζομαι, προϑυμούμενος 

ἡμᾶς ποιῆσαι διαλέγεσθαι καὶ φίλους τε καὶ προση- 
γόρους ἀλλήλοις γίγνεσϑαι; 

Β [ΘΕῸ. Ἥκιστα μέν, ὦ Σώκρατες, τὸ τοιοῦτον 

ἂν εἴη ἄγροικον, ἀλλὰ τῶν μειρακίων τι κέλευέ σοι 
ἀποκρίνεσθαι" ἐγὼ μὲν γὰρ ἀήϑης τῆς τοιαύτης δια- 

λέχτου, καὶ οὐδ᾽ αὖ συνεϑίξεσϑαι ἡλικίαν ἔχω" τοῖσδε 
δὲ πρέποι τε ἂν τοῦτο καὶ πολὺ πλέον ἐπιδιδοῖεν" τῷ 
γὰρ ὄντι ἡ νεότης εἰς πᾶν ἐπίδοσιν ἔχει. ἀλλ᾽, ὥσπερ 
ἤρξω, μὴ ἀφίεσο τοῦ Θεαιτήτου, ἀλλ᾽ ἐρώτα. 

Σ,. ᾿Δκούεις δή, ὦ Θεαίτητε, ἃ λέγει Θεόδωρος, 
Ο ᾧ ἀπιστεῖν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὔτε σὺ ἐθελήσεις, οὔτε 

ϑέμωις περὶ τὰ τοιαῦτα ἀνδρὶ σοφῷ ἐπιτάττοντι νεώ- 
τερον ἀπειϑεῖν. ἀλλ᾽ εὖ καὶ γενναίως εἰπέ" τέ σοι 
δοκεῖ εἶναι ἐπιστήμη; 



97 ΘΕΛΙΤΉΗΤΟΣ. 271 

ΘΈΑΙ. ᾿4λλὰ χρή. ὦ Σώκρατες, ἐπειδήπερ ὑμεῖς 
κελεύετε. πάντως γάρ. ἄν τι καὶ ἁμάρτω, ἐπανορ- 
ϑώσετε. 

Ιγ. Σῷ. Πάνυ μὲν οὖν, ἄνπερ γε οἷοί τε ὦμεν. 
ΘΕΑΙ. 4Ζοκεῖ τοίνυν μοι καὶ ἃ παρὰ Θεοδώρου 

ἄν τις μάϑοι ἐπιστῆμαι εἶναι, γεωμετρία τε καὶ ἃς νῦν 

δὴ σὺ διῆλθες, καὶ αὖ σκυτοτομική τε καὶ | αἵ τῶν 
ἄλλων δημιουργῶν τέχναι, πᾶσαί τε καὶ ἑκάστη τοὐ- 
των. οὐκ ἄλλο τι ἢ ἐπιστήμη εἶναι. 

ΣΩ. ΓΕενναίως γε καὶ φιλοδώρως, ὦ φίλε. ἕν 
αἰτηϑεὶς πολλὰ δίδως καὶ ποικίλα ἀνθ’ ἁπλοῦ. 

ΘΕΑΙ. Πῶς τί τοῦτο λέγεις. ὦ Σώκρατες; 
Σῶ. Ἴσως μὲν οὐδέν" ὃ μέντοι οἶμαι, φράσω͵ 

ὅταν λέγῃς σκυτικήν, μή τι ἄλλο φράξεις ἢ ἐπιστήμην 
ὑποδημάτων ἐργασίας; 

ΘΈΑΙ. Οὐδέν. 

Σ., Τί δ᾽. ] ὅταν τεχτονικήν; μή τι ἄλλο ἢ 

ἐπιστήμην τῆς τῶν ξυλίνων σχευῶν ἐργασίας; 
ΘΕΑΙ. Οὐδὲ τοῦτο. , 
Σ. Οὐκοῦν ἐν ἀμφοῖν, οὗ ἑκατέρα ἐπιστήμη. 

τοῦτο ὁρίζεις; 

ΘΈΑΙ. Ναί. 
Σῷ. Τὸ δ᾽ ἐπερωτηϑέν. ὦ Θεαίτητε, οὐ τοῦτο 

ἦν, τίνων ἡ ἐπιστήμη, οὐδὲ ὁπόσαι τινές" οὐ γὰρ ἀριϑ- 
μῆσαι αὐτὰς βουλόμενοι ἠρόμεϑα, ἀλλὰ γνῶναι ἐπιστή- 

μὴν αὐτὸ ὅτι ποτ᾽ ἐστίν. ἢ οὐδὲν λέγω: 
ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρϑῶς. 
Ι Σὼ, Σκέψαι δὴ καὶ τόδε. εἴ τις ἡμᾶς τῶν 

φαύλων τι καὶ προχείρων ἔροιτο, οἷον περὶ πηλοῦ, ὅτι 

ποτ᾽ ἐστίν, εἰ ἀποκριναίμεϑα αὐτῷ πηλὸς ὃ τῶν χυ- 

147 
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τρέων καὶ πηλὸς ὃ τῶν ἰπνοπλαϑῶν καὶ πηλὸς ὁ τῶν 
πλινϑουργῶν, οὐκ ἂν γελοῖοι εἶμεν; 

ΘΕΑΙ, Ἴσως. 

Σ᾿, Πρῶτον μέν γέ που οἰόμενοι συνιέναι ἐκ 

τῆς ἡμετέρας ἀποκρίσεως τὸν ἐρωτῶντα, ὅταν εἴπωμεν 
Β πηλός, εἶτε ὁ τῶν κοροπλαϑῶν προσϑέντες εἴτε ἄλλων 

ὡντινωνοῦν δημιουργῶν. ἤ, οἴει, τίς τε συνίησίν τινος 

ὄνομα, ὃ μὴ οἶδεν τέ ἐστιν; 
ΘΕΑΙ, Οὐδαμῶς. 

Σῷ, Οὐδ᾽ ἄρα ἐπιστήμην ὑποδημάτων συνίησιν 
ὁ ἐπιστήμην μὴ εἰδώς. 

ΘΕΑΙ. Οὐ γάρ. 
Σ(ὰ. Σκυτικὴν ἄρα οὐ συνίησιν ὃς ἂν ἐπιστήμην 

ἀγνοῇ, οὐδέ τινα ἄλλην τέχνην. 

ΘΙΕΔΙ. Ἔστιν οὕτως. 

Σ ὦ, Γελοία ἄρα ἡ ἀπόκρισις τῷ ἐρωτηϑέντι ἐπι- 
στήμη τί ἐστιν, ὅταν ἀποκρίνηται τέχνης τινὸς ὄνομα. 

Ο τινὸς γὰρ ᾿ ἐπιστήμην ἀποκρίνεται οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτηϑείς. 
ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 
Σ ὦ), ἜἜπειτά γέ που ἐξὸν φαύλως καὶ βραχέως 

ἀποκρίνασϑαι περιέρχεται ἀπέραντον ὃδόν. οἷον χαὺ 
ἐν τῇ τοῦ πηλοῦ ἐρωτήσει φαῦλόν που καὶ ἁπλοῦν 
εἰπεῖν ὅτι γῆ ὑγρῷ φυραϑεῖσα πηλὸς ἂν εἴη, τὸ δ᾽ 
ὅτου ἐᾶν χαίρειν. 

γ. ΘΕΑ͂Ι. ῬῬάδιον, ὦ Σώκρατες, νῦν γε οὕτω 
φαίνεται ἀτὰρ κινδυνεύεις ἐρωτᾶν οἷον καὶ αὐτοῖς 
ἡμῖν ἔναγχος εἰσῆλϑε διαλεγομένοις, ἐμοί τε καὶ τῷ 

Ὁ σῷ | ὁμωνύμῳ τούτῳ Σωκράτει. 
ΣΩ, Τὸ ποῖον δή, ὦ Θεαίτητε; 
ΘΕΑΛΑΙ. Περὶ δυνάμεών τι ἡμῖν Θεόδωρος ὅδὲε 
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ἔγραφε, τῆς τε τρίποδος πέρι καὶ πεντέποδος ἀποφαί- 
νῶν ὅτι μήκει οὐ σύμμετροι τῇ ποδιαίᾳ, καὶ οὕτω κατὰ 

μίαν ἑκάστην προαιρούμενος μέχρι τῆς ἑπτακαιδεκά- 

ποδος᾽ ἐν δὲ ταύτῃ πὼς ἐνέσχετο. ἡμῖν οὖν εἰσῆλϑέ 
τι τοιοῦτον, ἐπειδὴ ἄπειροι τὸ πλῆϑος αἱ δυνάμεις 

ἐφαίνοντο, πειραϑῆναι συλλαβεῖν εἰς ἕν, ὅτῳ πάσας 
ταύτας | προσαγορεύσομεν τὰς δυνάμεις. 

ΣΩῷ. Ἦ καὶ εὕρετέ τι τοιοῦτον; 
ΘΕΙΑΙ. Ἔμοιγε δοκοῦμεν" σκόπει δὲ καὶ σύ. 
Σῷ. 7Ζέγε. 

ΘΕΑΙ, Τὸν ἀριϑμὸν πάντα δίχα διελάβομεν" τὸν 

μὲν δυνάμενον ἴσον ἰσάκις γίγνεσϑαι τῷ τετραγώνῳ 
τὸ σχῆμα ἀπεικάσαντες τετράγωνόν τὸ καὶ ἰσόπλευρον 

προσείπομεν. 

Σῷ. Καὶ εὖ γε. 
ΘΕΑΙ. Τὸν τοίνυν μεταξὺ τούτου, ὧν καὶ τὰ 

τρία καὶ τὰ πέντε καὶ πᾶς ὃς ἀδύνατος ἴσος ἰσάκις 

γενέσϑαι, ἀλλ᾽ ἢ πλείων ἐλαττονάκις ἢ ἐλάττων πλεονά- 
κις γίγνεται, μείξων δὲ καὶ ἐλάττων ἀεὶ πλευρὰ αὐτὸν 

περιλαμβάνει, τῷ προμήκενι αὖ σχήματι ἀπεικάσαντες 
προμήκη ἀριϑμὸν ἐκαλέσαμεν. 

ΣΦ, Καάλλιστα. ἀλλὰ τί τὸ μετὰ τοῦτο; 

ΘΕΑΙ. Ὅσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἰσόπλευρον καὶ 
ἐπίπεδον ἀριϑμὸν τετραγωνίξουσι, μῆκος ὡρισάμεϑα, 
ὅσαι δὲ τὸν ἑτερομήκη, δυνάμεις, ὡς μήκει μὲν οὐ | 
ξυμμέτρους ἐχείναις, τοῖς δ᾽ ἐπιπέδοις ἃ δύνανται. 
καὶ περὶ τὰ στερεὰ ἄλλο τοιοῦτον. 

Σέλ, “Δριστά γ᾽ ἀνθρώπων, ὦ παῖδες" ὥστε μοι 
δοκεῖ ὃ Θεόδωρος οὐκ ἔνοχος τοῖς ψευδομαρτυρίοις 

ἔσεσϑαι. 
ἙΠΑΤΟῚΙ 18 
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ΘΕΑΙ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, ὅ γε ἐρωτᾷς περὶ 
ἐπιστήμης, οὐκ ἂν δυναίμην ἀποχρίνασϑαι, ὥσπερ περὶ 
τοῦ μήκους καὶ τῆς δυνάμεως. καίτοι σύ γέ μοι δοκεῖς 

τοιοῦτόν τι ζητεῖν' ὥστε πάλιν αὖ φαίνεται ψευδὴς ὃ 

Θεόδωροο. 

Σϑλ, Τί δέ; εἴ σὲ ] πρὸς δρόμον ἐπαινῶν μηδενὶ 
οὕτω δρομικῷ ἔφη τῶν νέων ἐντετυχηκέναι, εἶτα δια- 
ϑέων τοῦ ἀκμάξοντος καὶ ταχίστου ἡττήϑης, ἧττόν τι 
ἂν οἴει ἀληϑῆ τόνδ᾽ ἐπαινέσαι; 

ΘΈΑΙ. Οὐκ ἔγωγε. 

Σ, ᾿4λλὰ τὴν ἐπιστήμην, ὥσπερ νῦν δὴ ἐγὼ 

ἔλεγον, σμικρόν τι οἴει εἶναι ἐξευρεῖν καὶ οὐ τῶν πάντῃ 
ἄκρων; 

ΘΕΑΙ. Νὴ τὸν 4 ἔγωγε καὶ μάλα γε τῶν ἀκρο- 
τάτων. 

Σ,., Θάρρει τοίνυν περὶ σαυτῷ καὶ τὶ οἴου Θεόδω- 
ρον λέγειν,  προϑυμήϑητι δὲ παντὶ τρόπῳ τῶν τε ἄλλων 

πέρι καὶ ἐπιστήμης λαβεῖν λόγον, τέ ποτὲ τυγχάνει ὄν. 

ΘΈΑΙ. Προϑυμίας μὲν ἕνεχα, ὦ Σώκρατες, φα- 
νεῖται. 

ΥΙἜ. Σῶ,. 9ι δή: καλῶς γὰρ ἄρτι ὑφηγήσω" 
πειρῶ μιμούμενος τὴν περὶ τῶν δυνάμεων ἀπόκρισιν, 

ὥσπερ ταύτας πολλὰς οὔσας ἑνὶ εἴδει περιέλαβες, οὕτω 

καὶ τὰς πολλὰς ἐπιστήμας ἑνὶ λόγῳ προσειπεῖν. 

ΘΕΑΙ. ᾽4λλ᾽ εὖ ἴσϑι, ὦ [| Σώκρατες, πολλάκις δὴ 
αὐτὸ ἐπεχείρησα σκέψασϑαι, ἀκούων τὰς παρὰ σοῦ ἀπο- 
φερομένας ἐρωτήσεις" ἀλλὰ γὰρ οὔτ᾽ αὐτὸς δύναμαι. 
πεῖσαι ἐμαυτὸν ὡς ἱκανῶς τι λέγω, οὔτ᾽ ἄλλου ἀκοῦσαι 
λέγοντος οὕτως ὡς σὺ διακελεύει" οὐ μὲν δὴ αὖ οὐδ᾽ 
ἀπαλλαγῆναι τοῦ μέλλειν. : 
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ΣΩ. Ὠδίνεις γάρ, ὦ φίλε Θεαίτητε, διὰ τὸ μὴ 

κενὸς ἀλλ᾽ ἐγκύμων εἶναι. 
ΘΕΑΙ. Οὐκ οἶδα, ὦ Σώκρατες" ὃ μέντοι πέπονθα 

λέγω. 
ΣΩ. Εἶτα, ὦ | καταγέλαστε, οὐκ ἀκήκοας. ὡς ἐγώ 

εἶμι υἱὸς μαίας μάλα γενναίας τε καὶ βλοσυρᾶς, Φαι- 

ναρἕτης: 
ΘΕΑΙ. Ἤδη τοῦτό γε ἤκουσα. 

ΣΩ. ἦρα καί, ὅτι ἐπιτηδεύω τὴν αὐτὴν τέχνην, 
ἀκήκοας; 

ΘΈΑΙ. Οὐδαμῶς. 

Σ. ᾿4λλ᾽ εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι" μὴ μέντοι μου κατείπῃς 
πρὸς τοὺς ἄλλους. λέληϑα γάρ, ὦ ἑταῖρε, ταύτην ἔχων 
τὴν τέχνην" οἱ δέ, ἅτε οὐκ εἰδότες, τοῦτο μὲν οὐ λέ- 
γουσι περὶ ἐμοῦ, ὅτι δὲ ἀτοπώτατός εἰμι καὶ ποιῶ τοὺς 
ἀνθρώπους ἀπορεῖν. ἦ καὶ τοῦτο ἀκήκοας; 

ΘΕΑῚ. Ἔγωγε. 

ΣΩ, Εἴπω οὖν δοι τὸ αἴτιον; 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ,. Ἐννόησον δὴ τὸ περὶ τὰς μαίας ἅπαν ὡς 

ἔχει, καὶ ῥᾷον μαϑήσει ὃ βούλομαι. οἶσϑα γάρ που 
ὡς οὐδεμία αὐτῶν ἔτι αὐτὴ κυϊσκομένη τε καὶ τέκτουσα 

ἄλλας μαιεύεται, ἀλλ᾽ αἵ ἤδη ἀδύνατοι τίκτειν. 
ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ, Αἰτίαν δέ γε τούτον φασὶν εἶναι τὴν “4ρ- 

τεμιν, ὅτι ἄλοχος οὖσα τὴν λοχείαν εἴληχε. στερίφαις 

μὲν οὖν ἄρα οὐκ | ἔδωκε μαιεύεσϑαι, ὅτι ἡ ἀνϑρω- 
πίνη φύσις ἀσϑενεστέρα ἢ λαβεῖν τέχνην ὧν ἂν ἢ 
ἄπειρος" ταῖς δὲ δι’ ἡλικίαν ἀτόκοις προσέταξε τιμῶσα 
τὴν αὑτῆς ὁμοιότητα. 

18: 
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ΘΕΑΙ. Εἰκός. 

Σ,, Οὐκοῦν καὶ τόδε εἰκός τε καὶ ἀναγκαῖον, 

τὰς κυούσας καὶ μὴ γιγνώσκεσθαι μᾶλλον ὑπὸ τῶν 

μαιῶν ἢ τῶν ἄλλων; 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

Σ,(), Καὶ μὴν καὶ διδοῦσαί γε αἷ μαῖαι φαρμάκια καὶ 
ἐπάδουσαι δύνανται ἐγείρειν τὲ τὰς ὠδῖνας καὶ μαλϑακω- 
τέρας, ἂν βούλωνται, ποιεῖν, καὶ τίκτειν τε δὴ τὰς δυστο- 

κούσας, καὶ ἐὰν νέον ὃν δόξῃ ἀμβλίσκειν, ἀμβλίσκουσιν; 

ΘΕΑΙ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΦ. Ἶ4ρ᾽ οὖν ἔτι καὶ τόδε αὐτῶν σϑησαι, ὅτι 
καὶ προμνήστριαί εἰσι δεινόταται, ὡς πάσσοφοι οὖσαι 
περὶ τοῦ γνῶναι ποίαν χρὴ ποίῳ ἀνδρὶ συνοῦσαν ὡς 
ἀρίστους παῖδας τίκτειν; 

ΘΕΑΙ. Οὐ πάνυ τοῦτο οἶδα. 
Σίλ, ᾿4λλ᾽ ἴσϑ' ὅτι ἐπὶ τούτῳ μεῖζον φρονοῦσιν 

ἢ ἐπὶ τῇ  ὀμφαλητομίᾳ. ἐννόει γάρ᾽ τῆς αὐτῆς ἢ 
ἄλλης οἴει τέχνης εἶναι ϑεραπείαν τε καὶ συγκομιδὴν 

τῶν ἐκ γῆς καρπῶν καὶ αὖ τὸ γιγνώσκειν εἰς ποίαν 
γῆν ποῖον φυτόν τε καὶ σπέρμα καταβλητέον; 

ΘΈΑΙ, Οὔκ, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς. 

Σ᾿, Εἰς γυναῖχα δέ, ὦ φίλε, ἄλλην μὲν οἴει τοῦ 
τοιούτου, ἄλλην δὲ συγκομιδῆς; 

ΘΕΑΙ. Οὔκουν εἰκός γε. ᾿ 

Ι Σῷ. Οὐ γάρ. ἀλλὰ διὰ τὴν ἄδικόν τὲ καὶ 

ἄτεχνον συναγωγὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἧ δὴ προ- 
αγωγεία ὄνομα, φεύγουσι καὶ τὴν προμνηστικὴν ἅτε 

σεμναὶ οὖσαι αἷ μαῖαι, φοβούμεναι μὴ εἰς ἐκείνην τὴν 

αἰτίαν διὰ ταύτην ἐμπέσωσιν᾽ ἐπεὶ ταῖς γε ὄντως μαίαις 

μόναις που προσήκει καὶ προμνήσασϑαι ὀρϑῶς. 
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ΘΈΑΙ. ΦΦδαίνεται. 

ΣΦ, Τὸ μὲν τοίνυν τῶν μαιῶν τοσοῦτον, ἔλαττον 
ὃὲ τοῦ ἐμοῦ δράματος. οὐ γὰρ πρόσεστι γυναιξὶν 
ἐνίοτε μὲν εἴδωλα τίκτειν, ἔστι δ᾽ ὅτε ἀληϑινά, τοῦτο 

ὃὲ μὴ ῥάδιον εἶναι διαγνῶναι. εἰ γὰρ προσῆν, μέγι- 

στόν τε καὶ κάλλιστον ἔργον ἦν ἂν ταῖς μαίαις τὸ κρί- 

νειν τὸ ἀληϑές τε καὶ μή" ἢ οὐκ οἴει; 

ΘΈΑΙ. Ἔγωγε. 

ΥΠ. Σῶ. Τῇ δέ γ᾽ ἐμῇ τέχνῃ τῆς μαιεύσεως 
τὰ μὲν ἄλλα ὑπάρχει ὅσα ἐκείναις, διαφέρει δὲ τῷ τε 
ἄνδρας ἀλλὰ μὴ γυναῖκας μαιεύεσϑαι καὶ τῷ τὰς ψυ- 
χὰς αὐτῶν τικτούσας ἐπισκοπεῖν ἀλλὰ μὴ τὰ σώματα. 

μέγιστον δὲ τοῦτ᾽ ἔνι τῇ ἡμετέρα τέχνῃ, βασανίξειν 
δυνατὸν εἶναι ᾿ παντὴὲ τρόπῳ, πότερον εἴδωλον καὶ 
ψεῦδος ἀποτίκτει τοῦ νέου ἡ διάνοια ἢ γόνιμόν τε καὶ 

ἀληϑές. ἐπεὶ τόδε γε καὶ ἐμοὶ ὑπάρχει, ὕπερ ταῖς 

μαίαις᾽ ἄγονός εἶμι σοφίας. καὶ ὕπερ ἤδη πολλοί μοι 

ὠνείδισαν, ὡς τοὺς μὲν ἄλλους ἐρωτῶ. αὐτὸς δὲ οὐδὲν 

ἀποχρίνομαι περὶ οὐδενὸς διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν σοφόν, 

ἀληϑὲς ὀνειδίζουσιν. τὸ δὲ αἴτιον τούτου τόδε" μαιεύε- 
σϑαί μὲ ὃ ϑεὸς ἀναγκάζει. γεννᾶν δὲ ἀπεκώλυσεν. 
εἰμὲ δὴ οὖν αὐτὸς μὲν οὐ πάνυ τις σοφός. οὐδέ τί 
μον ἔστιν εὕρημα τοιοῦτο, γεγονὸς τῆς ἐμῆς ψυχῆς 

-ἔχγονον᾽" οἱ δ᾽ ἐμοὶ συγγιγνόμενοι τὸ μὲν πρῶτον φαί- 

ψονται ἔνιοι μὲν χαὶ πάνυ ἀμαϑεῖς, πάντες δὲ προϊού- 

σης τῆς συνουσίας, οἷσπερ ἂν ὃ ϑεὸς παρείκῃ, ϑαυμα- 
στὸν ὅσον ἐπιδιδόντες,. ὡς αὑτοῖς τε χαὶ τοῖς ἄλλοις 

δοχοῦσι" καὶ τοῦτο ἐναργὲς ὅτι παρ᾽ ἐμοῦ οὐδὲν πώ- 
ποτὲ μαϑόντες, ἀλλ᾽ αὐτοὶ παρ᾽ αὑτῶν πολλὰ καὶ καλὰ 
εὑρόντες τε καὶ χατέχοντες. τῆς μέντοι μαιείας ὃ ϑεός 

") 
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τε καὶ ἐγὼ αἴτιος. ὧδε δὲ δῆλον" πολλοὶ ἤδη τοῦτο ! 
ἀγνοήσαντες καὶ ἑαυτοὺς αἰτιασάμενοι, ἐμοῦ δὲ κατα- 
φρονήσαντες ἢ αὐτοὶ ἢ ὑπ᾽ ἄλλων πεισϑέντες ἀπῆλϑον 

πρωιαίτερον τοῦ δέοντος, ἀπελθόντες δὲ τά τε λοιπὰ 

ἐξήμβλωσαν διὰ πονηρὰν συνουσίαν καὶ τὰ ὑπ’ ἐμοῦ 

μαιξευϑέντα κακῶς τρέφοντες ἀπώλεσαν, ψευδῆ καὶ 

εἴδωλα περὶ πλείονος ποιησάμενοι τοῦ ἀληϑοῦς, τελευ- 

τῶντες δ᾽ αὑτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἔδοξαν ἀμαϑεῖς 

εἶναι. ὧν εἷς γέγονεν ᾿Δριστείδης [ ὃ Δυσιμάχου καὶ 
ἄλλοι πάνυ πολλοί: οἷς, ὅταν πάλιν ἔλϑωσι δεόμενοι 
τῆς ἐμῆς συνουσίας καὶ ϑαυμαστὰ δρῶντες, ἐνίοις μὲν 

τὸ γιγνόμενόν μοι δαιμόνιον ἀποκωλύει συνεῖναι, ἐνίοις 

δὲ ἐᾷ, καὶ πάλιν αὐτοὶ ἐπιδιδόασι. πάσχουσι δὲ δὴ οἵ 
ἐμοὶ συγγιγνόμενοι καὶ τοῦτο ταὐτὸν ταῖς τικτούσαις᾽ 

ὠδίνουσι γὰρ καὶ ἀπορίας ἐμπίμπλανται νύκτας τε καὶ 
ἡμέρας πολὺ μᾶλλον ἢ ἐκεῖναι" ταύτην δὲ τὴν ὠδῖνα 
ἐγείρειν τε καὶ ἀποπαύειν ἡ ἐμὴ τέχνη δύναται. καὶ 
οὗτοι μὲν ἰ δὴ οὕτως. ἐνίοτε δέ, ὦ Θεαίτητε, οἱ ἄν 
ον μὴ δόξωσί πως ἐγκύμονες εἶναι, γνοὺς ὅτι οὐδὲν 
ἐμοῦ δέονται, πάνυ εὐμενῶς προμνῶμαι καί, σὺν ϑεῶ 

εἰπεῖν, πάνυ ἱχανῶς τοπάξω οἷς ἂν συγγενόμενοι 
ὄναιντο" ὧν πολλοὺς μὲν δὴ ἐξέδωκα Προδίκῳ, πολλοὺς 

ὃὲ ἄλλοις σοφοῖς τε καὶ ϑεσπεσίοις ἀνδράσι. ταῦτα 
δή σοι, ὦ ἄριστε, ἕνεκα τοῦδε ἐμήκυνα, ὑποπτεύων δε, 

ὥσπερ καὶ αὐτὸς οἴει, ὠδίνειν τι κυοῦντα ἔνδον, προῦσ- 

φέρου οὖν πρός μὲ ὡς πρὸς μαίας υἱὸν καὶ [ αὐτὸν 
μαιευτικόν, καὶ ἃ ἂν ἐρωτῶ προϑυμοῦ ὅπως οἷός τ᾽ 
εἶ οὕτως ἀποκχρίνασϑαι" καὶ ἐὰν ἄρα δκοπούμενός τι 
ὧν ἂν λέγῃς ἡγήσωμαι εἴδωλον καὶ μὴ ἀληϑές, εἶτα 
ὑπεξαιρῶμαι καὶ ἀποβάλλω, μὴ ἀγρίαινε ὥσπερ αἵ πρωὼ- 
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τοτόκοι περὶ τὰ παιδία. πολλοὶ γὰρ ἤδη, ὦ ϑαυμάσιε, 
πρός μὲ οὕτω διετέϑησαν, ὥστε ἀτεχνῶς δάκνειν ἕτοι- 

μοι εἶναι, ἐπειδάν τινα λῆρον αὐτῶν ἀφαιρῶμαι, καὶ 

οὐκ οἴονταί μὲ εὐνοίᾳ τοῦτο ποιεῖν, πόρρω ὄντες τοῦ 

εἰδέναι ὅτι οὐδεὶς ϑεὸς ᾿ δύσνους ἀνθρώποις, οὐδ᾽ 

ἐγὼ δυσνοίᾳ τοιοῦτον οὐδὲν δρῶ, ἀλλά μοι ψεῦδός τε 
συγχωρῆσαι καὶ ἀληϑὲς ἀφανέσαι οὐδαμῶς ϑέμις. πάλιν 
δὴ οὖν ἐξ ἀρχῆς, ὦ Θεαίτητε, ὅτι ποτ᾽ ἐστὶν ἐπιστήμη, 
πειρῶ λέγειν' ὡς δ᾽ οὐχ οἷός τ᾽ εἶ, μηδέποτ᾽ εἴπῃς. 
ἐὰν γὰρ ϑεὸς ἐθέλῃ καὶ ἀνδοίξῃ, οἷός τ᾽ ἔσει. 

ΥΠΠ. ΘΈΑΙ. ᾿“λλὰ μέντοι, ὦ Σώκρατες, σοῦ γε 
οὕτω παρακελευομένου αἰσχρὸν μὴ οὐ παντὶ τρόπῳ 

προϑυμεῖσϑαι ὅτι τις ἔχει λέγειν. δοκεῖ οὖν μοι ὁ 
ἐπιστάμενός τι αἰσϑάνεσϑαι τοῦτο ὃ ἐπίσταται, καὶ ὥς 
γε νυνὶ φαίνεται, οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἐπιστήμη ἢ αἴσϑησις. 

ΣΩ. Εὖ γε καὶ γενναίως, ὦ παῖ" χρὴ γὰρ οὕτως 
ἀποφαινόμενον λέγειν. ἀλλὰ φέρε δὴ αὐτὸ κοινῇ σκεψώ- 
μεϑα, γόνιμον ἢ ἀνεμιαῖον τυγχάνει ὄν. αἴσϑησις, 

φής, ἐπιστήμη; 
ΘΕΑΙ. Ναί. 
Σ,Ὁ), Κινδυνεύεις μέντοι λόγον οὐ φαῦλον εἰρη- 

κέναι περὶ ἐπιστήμης, ἀλλ᾽ ὃν ἔλεγε [ καὶ Πρωτα- 
γόρας. τρόπον δέ τινα ἄλλον εἴρηκε τὰ αὐτὰ ταῦτα. 

φησὶ γάρ που πάντων χρημάτων μέτρον ἄνϑρωπον 
εἶναι, τῶν μὲν ὄντων, ὡς ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων, ὡς 
οὐκ ἔστιν. ἀνέγνωκας γάρ που; 

ΘΈΑΙ. ᾿ἀνέγνωκα καὶ πολλάκις. 

ΣΩ, Οὐκοῦν οὕτω πως λέγει, ὡς οἷα μὲν ἕκα- 
»" 
«ς στα ἐμοὶ φαίνεται, τοιαῦτα μέν ἐστιν ἐμοί, οἷα δὲ σοί, 

τοιαῦτα δὲ αὖ σοί; ἄνϑρωπος δὲ σύ τε κἀγ Θ-. . 9 
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ΘΕΑΙ. “Ζέγει γὰρ οὖν οὕτω. 
Σλ, Εἰκὸς μέντοι. σοφὸν ἄνδρα μὴ ληρεῖν" 

ἐπακολουϑήσωμεν οὖν αὐτῷ. ἄρ᾽ οὐκ ἐνίοτε πνέον- 
τος ἀνέμου τοῦ αὐτοῦ ὃ μὲν ἡμῶν ῥιγοῖ, ὃ δ᾽ οὔ; 
καὶ ὁ μὲν ἠρέμα, ὁ δὲ σφόδρα; 

ΘΈΑΙ. Καὶ μάλα. 

Σ, 2, Πότερον οὖν τότε αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτὸ τὸ πνεῦμα 
ψυχρὸν ἢ οὐ ψυχρὸν φήσομεν; ἢ πεισόμεϑα τῷ Πρω- 
ταγόρᾳ ὅτι τῷ μὲν ῥιγοῦντι ψυχρόν, τῷ δὲ μὴ οὔ; 

ΘΈΑΙ. Ἔοικεν. 

Σ ). Οὐκοῦν καὶ φαίνεται οὕτω ἑκατέρῳ; 
ΘΕΑΛΙ. Ναί. 

Σ,, Τὸ δέ γε φαίνεται αἰσϑάνεσϑαί ἐστιν; 

ΘΈΑΙ. Ἔστιν γάρ. 
ΣΦ. Φαντασία ἄρα καὶ αἴσϑησις ταὐτὸν ἔν τε 

ϑερμοῖς καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις. οἷα γὰρ αἰσϑάνεται 

ἕκαστος, τοιαῦτα ἑχάστῳ καὶ κινδυνεύει εἶναι. 

ΘΙΕΑΙ. Ἔοικεν. 

Σ,), Αἴσϑησις ἄρα τοῦ ὄντος ἀεί ἐστιν καὶ ὡς 

ἀψευδὲς οὖσα ἐπιστήμη. 

ΘΕΑΙ. Φαίνεται. 

ΣΩ, Ἶ4ρ᾽ οὖν πρὸς Χαρίτων πάσσοφός τις ἦν ὃ 
Πρωταγόρας, καὶ τοῦτο ἡμῖν μὲν ἠνίξατο τῷ πολλῷ 
συρφετῷ, τοῖς δὲ μαϑηταῖς ἔν ἀπορρήτῳ τὴν ἀλή- 

ϑειαν ἔλεγεν; 

ΘΕΑΙ. Πῶς δή. ὦ Σώκρατες, τοῦτο | λέγεις; 
Σ᾿, Ἐγὼ ἐρῶ καὶ μάλ᾽ οὐ φαῦλον λόγον" ὡς 

ἄρα ἕν μὲν αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ οὐδέν ἐστιν, οὐδ᾽ ἄν τι 
προσείποις ὀρϑῶς οὐδ᾽ ὁποιονοῦν τι, ἀλλ᾽, ἐὰν ὡς 
μέγα προσαγορεύῃς, καὶ σμικρὸν φανεῖται, καὶ ἐὰν 
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βαρύ, κοῦφον, ξύμπαντά τε οὕτως, ὡς μηδενὸς ὄντος 

ἑνὸς μήτε τινὸς μήτε ὁποιουοῦν" ἐκ δὲ δὴ φορᾶς τε 

καὶ κινήσεως καὶ κράσεως πρὸς ἄλληλα γίγνεται πάντα 
ἃ δή φαμὲν εἶναι, οὐκ ὀρϑῶς προσαγορεύοντες" ἔστι 
μὲν γὰρ οὐδέποτ᾽ οὐδέν, ἀεὶ δὲ | γίγνεται. καὶ περὶ 
τούτου πάντες ἕξῆς οἱ σοφοὶ πλὴν Παρμενίδου συμ- 

φέρεσϑον, Πρωταγόρας τε καὶ Ἡράκλειτος καὶ Ἐμπε- 

δοχλῆς, καὶ τῶν ποιητῶν οἷ ἄκροι τῆς ποιήσεως ἕκα- 

τέρας, κωμῳδίας μὲν ᾿Επίχαρμος, τραγῳδίας δὲ Ὅμηρος, 
ὃς εἰπὼν 

ῷκεανόν τε ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηϑύν 
πάντα εἴρηκεν ἔκγονα ῥοῆς τὲ καὶ κινήσεως" ἢ οὐ 

δοκεῖ τοῦτο λέγειν; 

ΘΕΑῚ, Ἔμοιγε. 
ΙΧ. Σῶ. Τίς οὖν ἂν ἔτι πρός γε τοσοῦτον 

στρατόπεδον καὶ στρατηγὸν Ὅμηρον δύναιτο ἀμφισ- 

βητήσας μὴ καταγέλαστος γενέσϑαι; 

ΘΕΑΙ. Οὐ ῥάδιον, ὦ Σώκρατες. 

Σ (δ, Οὐ γάρ, ὦ Θεαίτητε. ἐπεὶ καὶ τάδε τῷ 
λόγῳ σημεῖα ἵχανά, ὅτι τὸ μὲν εἶναι δοχοῦν καὶ τὸ 
γίγνεσϑαι κίνησις παρέχει, τὸ δὲ μὴ εἶναι καὶ ἀπόλ- 
λυσϑαι ἡσυχία" τὸ γὰρ ϑερμόν τε καὶ πῦρ, ὃ δὴ καὶ 
τἄλλα γεννᾷ καὶ ἐπιτροπεύει, αὐτὸ γεννᾶται ἔκ φορᾶς 
καὶ τρέψεως" τούτω δὲ κινήσεις. ἢ οὐχ αὗται γενέσεις 

πυρός; 

ΘΕΑΙ. ἄ{ὕται ] μὲν οὖν. 
Σ), Καὶ μὴν τό γε τῶν ἕξῴων γένος ἔκ τῶν 

αὐτῶν τούτων φύεται. 

ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
Σ. Τί δέ; ἡ τῶν σωμάτων ἕξις οὐχ ὑπὸ ἡἧσυ- 
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χίας μὲν καὶ ἀργίας διόλλυται, ὑπὸ γυμνασίων δὲ 
καὶ κινήσεων ἐπὶ τὸ πολὺ σῴζξεται; 

ΘΕΑΙ, Ναί. 

Σ᾿, Ἡ δ᾽ ἐν τῇ ψυχῇ ἕξις οὐχ ὑπὸ μαϑήσεως 
μὲν καὶ μελέτης, κινήσεων ὄντων, κτᾶταί τε μαϑήματα 
καὶ σῴξεται καὶ γίγνεται βελτίων, ὑπὸ δ᾽ ἡσυχίας, 
ἀμελετησίας τε καὶ ἀμαϑίας οὔσης, οὔτε τι μανϑάνει 

Ο ἅ τε ἂν μάϑῃ | ἐπιλανϑάνεται; 
ΘΕΑΙ. Καὶ μάλα. 
ΣΦ, Τὸ μὲν ἄρα ἀγαϑὸν κίνησις κατά τε ψυχὴν 

καὶ κατὰ σῶμα, τὸ δὲ τοὐναντίον; 
ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 

Σὰ, Ἔτι οὖν σοι λέγω νηνεμίας τε καὶ γαλήνας 
καὶ ὅσα τοιαῦτα, ὅτι αἱ μὲν ἡσυχίαι σήπουσι καὶ 
ἀπολλύασι, τὰ δ᾽ ἕτερα σῴζει; καὶ ἐπὶ τούτοις τὸν 

κολοφῶνα ἀναγκάξω προσβιβάξων, τὴν χρυσῆν σειρὰν 

ὡς οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸν ἥλιον Ὅμηρος λέγει, καὶ δηλοῖ 
ἢ ὅτι [| ἕως μὲν ἂν ἡ περιφορὰ ἦ κινουμένη καὶ ὃ ἥλιος, 

πάντα ἔστι καὶ σῴώξεται τὰ ἐν ϑεοῖς τε καὶ ἀνθρώποις, 
εἰ δὲ σταίη τοῦτο ὥσπερ δεϑέν, πάντα χρήματ᾽ ἂν 
διαφϑαρείη καὶ γένοιτ᾽ ἂν τὸ λεγόμενον ἄνω κάτω 

πάντα: 

ΘΈΑΙ. ᾿4λλ᾽ ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ταῦτα 

δηλοῦν, ἅπερ λέγεις. 

Χ, Σῶ, Ὑπόλαβε τοίνυν, ὦ ἄριστε, οὑτωσί" 
κατὰ τὰ ὄμματα πρῶτον, ὃ δὴ καλεῖς χρῶμα λευκόν, 
μὴ εἶναι αὐτὸ ἕτερόν τι ἔξω τῶν σῶν ὀμμάτων μηδ᾽ 

Ἑ ἐν τοῖς ὄμμασι" μηδὲ τιν᾽ αὐτῷ χώραν ) ἀποτάξης" ἤδη 
γὰρ ἂν εἴη τε δήπου ἐν τάξει καὶ μένοι καὶ οὐκ ἂν 
ἐν γενέσει γίγνοιτο. 
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ΘΕΑΙ. ᾿“λλὰ πῶς; 

Σ, Ἑπώμεϑα τῷ ἄρτι λόγῳ, μηδὲν αὐτὸ καϑ᾽ 
αὑτὸ ἕν ὃν τιϑέντες" καὶ ἡμῖν οὕτω μέλαν τὲ καὶ 
λευκὸν καὶ ὁτιοῦν ἄλλο χρῶμα ἐκ τῆς προσβολῆς τῶν 

ὀμμάτων πρὸς τὴν προσήκουσαν φορὰν φανεῖται γεγενη- 

μένον, καὶ ὃ δὴ ἕκαστον εἶναί φαμὲν χρῶμα, οὔτε τὸ 
προσβάλλον οὔτε τὸ [ προσβαλλόμενον ἔσται, ἀλλὰ 
μεταξύ τι ἕκάστῳ ἴδιον γεγονός" ἢ σὺ διισχυρίσαιο 

ἂν ὡς, οἷον σοὶ φαίνεται ἕκαστον χρῶμα, τοιοῦτον 
καὶ κυνὶ καὶ ὁτῳοῦν ξῴώῳ:; 

ΘΕΑΙ. Μὰ 40 οὐκ ἔγωγε. 

Σῷ. Τί δέ; ἄλλῳ ἀνθρώπῳ ἄρ᾽ ὅμοιον καὶ σοὶ 
φαίνεται ὁτιοῦν; ἔχεις τοῦτο ἰσχυρῶς, ἢ πολὺ μᾶλλον, 

ὅτε οὐδὲ σοὶ αὐτῷ ταὐτὸν διὰ τὸ μηδέποτε ὁμοίως 

αὐτὸν σεαυτῷ ἔχειν; 

ΘΕΔΙ, Τοῦτο μᾶλλόν μοι δοκεῖ ἢ ἐκεῖνο. 
ΣΩ, Οὐκοῦν εἰ μὲν ὃ παραμετρούμεϑα ἢ οὗ | 

ἐφαπτόμεϑα, μέγα ἢ λευκὸν ἢ ϑερμὸν ἦν, οὐκ ἄν 

ποτε ἄλλῳ προσπεσὸν ἄλλο ἂν ἐγεγόνει, αὐτό γε μηδὲν 
μεταβάλλον" εἰ δὲ αὖ τὸ παραμετρούμενον ἢ ἐφαπτό- 
μένον ἕχαστον ἦν τούτων, οὐκ ἂν αὖ ἄλλου προσελ- 
ϑόντος ἤ τι παϑόντος αὐτὸ μηδὲν παϑὸν ἄλλο ἂν 
ἐγένετο. ἐπεὶ νῦν γε, ὦ φίλε, ϑαυμαστά τε καὶ γελοῖα 

εὐχερῶς πὼς ἀναγκαζόμεϑα λέγειν, ὡς φαίη ἂν Πρω- 

ταγόρας τε καὶ πᾶς ὃ τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ ἐπιχειρῶν 
λέγειν. 

ΘΕΑΙ. Πῶς δὴ καὶ ποῖα λέγεις; 

ΣΩ, 1 Σιμικρὸν λαβὲ παράδειγμα, καὶ πάντα εἴδει 
ἃ βούλομαι. ἀστραγάλους γάρ που ἕξ, ἂν μὲν τέἕέττα- 

θας αὐτοῖς προσενέγκῃς, πλείουο φαμὲν εἶναι τῶν 
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τεττάρων καὶ ἡμιολίους, ἐὰν δὲ δώδεκα, ἐλάττους καὶ 

ἡμίσεις" καὶ οὐδὲ ἀνεκτὸν ἄλλως λέγειν" ἢ σὺ ἀνέξει; 
ΘΕΙ͂ΑΙ. Οὐκ ἔγωγε. 
Σ(, Τί οὖν; ἄν σε Πρωταγόρας ἔρηται ἤ τις 

ἄλλος ὦ Θεαίτητε, ἔσϑ᾽ ὅπως τι μεῖξον ἢ πλέον γί- 
γνεται ἄλλως ἢ αὐξηϑέν; τί ἀποκρινεῖ; 

ΘΕΑΙ͂. Ἐὰν μέν, ὦ Σώκρατες, τὸ δοκοῦν πρὸς 
τὴν νῦν ἐρώτησιν | ἀποχρένωμαι, ὅτι οὐκ ἔστιν. ἐὰν 
δὲ πρὸς τὴν προτέραν, φυλάττων μὴ ἐναντία εἴπω, 

ὅτι ἔστιν. 

ΣΩ, Εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν, ὦ φίλε, καὶ ϑείως. 
ἀτάρ, ὡς ἔοικεν, ἐὰν ἀποχρίνῃ ὅτι ἔστιν, Εὐριπίδειόν 
τι ξυμβήσεται" ἡ μὲν γὰρ γλῶττα ἀνέλεγκτος ἡμῖν 

ἔσται, ἡ δὲ φρὴν οὐκ ἀνέλεγκτος. 
ΘΕΙΑΙ. ᾿2Ζληϑῆ. 
Σῷ, Οὐκοῦν εἰ μὲν δεινοὶ καὶ σοφοὶ ἐγώ τε καὶ 

σὺ ἦμεν, πάντα τὰ τῶν φρενῶν ἐξητακότες, ἤδη ἂν τὸ 

λοιπὸν ἐκ περιουσίας ἀλλήλων ἀποπειρώμενοι, συνελ- 

ϑόντες | σοφιστικῶς εἰς μάχην τοιαύτην, ἀλλήλων τοὺς 

λόγους τοῖς λόγοις ἐκρούομεν᾽ νῦν δὲ ἅτε ἰδιῶται 

πρῶτον βουλησόμεϑα ϑεάσασϑαν αὐτὰ πρὸς αὑτά, τί 

ποτ᾿ ἐστὶν ἃ διανοούμεθα. πότερον ἡμῖν ἀλλήλοις 
ξυμφωνεῖ ἢ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ἔγωγε τοῦτ᾽ ἂν βουλοίμην. 
ΧΙ. Σῶ, Καὶ μὴν ἐγώ. ὅτε δ᾽ οὕτως ἔχει, 

ἄλλο τι ἢ ἠρέμα, ὡς πάνυ πολλὴν σχολὴν ἄγοντες, 

πάλιν ἐπανασκεψόμεϑα, οὐ  δυσκολαίνοντες, ἀλλὰ τῷ 

ὄντι ἡμᾶς αὐτοὺς ἐξετάξοντες, ἅττα ποτ᾽ ἐστὶ ταῦτα 

τὰ φάσματα ἐν ἡμῖν; ὧν πρῶτον ἐπισκοποῦντες φή- 
σομεν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, μηδέποτε μηδὲν ἂν μεῖζον μηδὲ 
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ἔλαττον γενέσϑαι μήτε ὄγκῳ μήτε ἀριϑμῷ, ἕως ἴσον 

εἴη αὐτὸ ἑαυτῷ. οὐχ οὕτως; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΣΦ, Δεύτερον δέ γε, ᾧ μήτε προστιϑοῖτο μήτε 
ἀφαιροῖτο, τοῦτο μήτε αὐξάνεσϑαί ποτε μήτε φϑίνειν, 

ἀεὶ δὲ ἴσον εἶναι. 
ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΣΩ, Ἶ4ρ᾽ | οὖν οὐ καὶ τρίτον, ὃ μὴ πρότερον ἦν, Β 

ἀλλὰ ὕστερον, τοῦτο εἶναι ἄνευ τοῦ γενέσϑαι καὶ 

γίγνεσϑαι ἀδύνατον; 

ΘΕΑΙ. 4οκεῖ γε δή. 

Σ,, Ταῦτα δή, οἶμαι, ὁμολογήματα τρία μάχεται 
αὐτὰ αὑτοῖς ἐν τῇ ἡμετέρα ψυχῇ. ὅταν τὰ περὶ τῶν 

ἀστραγάλων λέγωμεν. ἢ ὅταν φῶμεν ἐμὲ τηλικόνδε 

ὄντα, μήτε αὐξηϑέντα μήτε τοὐναντίον παϑόντα, ἕν 

ἐνιαυτῷ σοῦ τοῦ νέου νῦν μὲν μείζω εἶναι, ὕστερον 
ὃξ ἐλάττω, μηδὲν τοῦ ἐμοῦ ὄγκου ἀφαιρεϑέντος ἀλλὰ 

σοῦ αὐξηϑέντος. εἰμὴ γὰρ δὴ ὕστερον ὃ πρότερον Ο 
οὐκ ἦ, οὐ γενόμενος" ἄνευ γὰρ τοῦ γίγνεσϑαι γενέσϑαι 
ἀδύνατον, μηδὲν δὲ ἀπολλὺς τοῦ ὄγκον οὐκ ἄν ποτε ἐγι- 

γνόμην ἐλάττων. καὶ ἄλλα δὴ μυρία ἐπὶ μυρίοις οὕτως 

ἔχει. εἴπερ καὶ ταῦτα παραδεξόμεϑα. ἕπει γάρ που, 
ὦ Θεαίτητε: δοκεῖς γοῦν μοι οὐκ ἄπειρος τῶν τοι- 

οὕύτων εἶναι. 
ΘΈΛΙ. Καὶ νὴ τοὺς ϑεούς γε, ὦ Σώκρατες, ὑπερ- 

φυῶς ὡς ϑαυμάξω τί ποτ᾽ ἐστὶ ταῦτα, καὶ ἐνίοτε ὡς 

ἀληϑῶς βλέπων εἰς αὐτὰ σκοτοδινιῶ. 
᾿ Σῷ. Θεόδωρος γάρ, ὦ φίλε, φαίνεται οὐ κακῶς Ὁ 

τοπάξειν περὶ τῆς φύσεώς ὅσου. μάλα γὰρ φιλοσόφου 
τοῦτο τὸ πάϑος, τὸ ϑαυμάξειν. οὐ γὰρ ἄλλη ἀρχὴ 
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φιλοσοφίας ἢ αὕτη, καὶ ἔοικεν ὃ τὴν Ἶριν Θαύμαντος 

ἔχγονον φήσας οὐ κακῶς γενεαλογεῖν. ἀλλὰ πότερον 

μανϑάνεις ἤδη δι᾿ ὃ ταῦτα τοιαῦτ᾽ ἐστὶν ἐξ ὧν τὸν 
Πρωταγόραν φαμὲν λέγειν, ἢ οὔπω; 

ΘΕΑΙ. Οὔπω μοι δοχῶ. 

Σ, Χάριν οὖν μοι εἴσει, ἐάν σοι ἀνδρός, μᾶλ- 
λον δὲ ἀνδρῶν ὀνομαστῶν τῆς διανοίας τὴν ἀλήϑειαν 
ἀποκεκρυμμένην  συνεξερευνήσωμαι αὐτῶν; 

ΘΕΑΙ, Πῶς γὰρ οὐκ εἴσομαι, καὶ πάνυ γε πολλήν; 

ΧΙ. Σῷ. ᾽4ϑρει δὴ περισκοπῶν, μή τις τῶν 

ἀμυήτων ἐπακούῃ. εἰσὶν δὲ οὗτοι οἵ οὐδὲν ἄλλο 
οἰόμενοι εἶναι ἢ οὗ ἂν δύνωνται ἀπρὶξ τοῖν χεροῖν 
λαβέσϑαι, πράξεις δὲ καὶ γενέσεις καὶ πᾶν τὸ ἀόρατον 
οὐκ ἀποδεχόμενοι ὡς ἐν οὐσίας μέρει. 

ΘΈΑΙ. Καὶ μὲν δή, ὦ Σώκρατες, σκληρούς γε 
λέγεις καὶ  ἀντιτύπους ἀνθρώπους. 

Σ, Εἰσὶν γάρ, ὦ παῖ, μάλ᾽ εὖ ἄμουσοι" ἄλλοι 
δὲ πολὺ κομψότεροι, ὧν μέλλω δοι τὰ μυστήρια λέγειν. 

ἀρχὴ δέ͵ ἐξ ἧς καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν πάντα ἤρτη- 
ται, ἥδε αὐτῶν, ὡς τὸ πᾶν κίνησις ἦν καὶ ἄλλο παρὰ 
τοῦτο οὐδέν, τῆς δὲ κινήσεως δύο εἴδη, πλήϑει μὲν 
ἄπειρον ἑκάτερον, δύναμιν δὲ τὸ μὲν ποιεῖν ἔχον, τὸ 
δὲ πάσχειν. ἐκ δὲ τῆς τούτων ὁμιλίας τε καὶ τρίψεως 
πρὸς ἄλληλα γίγνεται ἔκγονα πλήϑει μὲν | ἄπειρα, 

δίδυμα δέ, τὸ μὲν αἰσϑητόν, τὸ δὲ αἴσϑησις, ἀεὶ συν- 
ἐχπίπτουσα καὶ γεννωμένη μετὰ τοῦ αἰσϑητοῦ. αἱ μὲν 

οὖν αἰσϑήσεις τὰ τοιάδε ἡμῖν ἔχουσιν ὀνόματα, ὄψεις 
τὲ καὶ ἀκοαὶ καὶ ὀσφρήσεις καὶ ψύξεις τὲ καὶ καύσεις 

καὶ ἡδοναί γε δὴ καὶ λῦπαι καὶ ἐπιϑυμίαι καὶ φόβοι 
κεχλημέναι καὶ ἄλλαι, ἀπέραντοι μὲν αἱ ἀνώνυμοι, 
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παμπληϑεῖς δὲ αἱ ὠνομασμέναι" τὸ δ᾽ αὖ αἰσϑητὸν 

γένος τούτων ἑἕχάσταις ὁμόγονον, ὄψεσι μὲν χρώματα 

παντοδαπαῖο | παντοδαπά. ἀκοαῖς δὲ ὡσαύτως φωναί, 

καὶ ταῖς ἄλλαις αἰσϑήσεσι τὰ ἄλλα αἰσϑητὰ ξυγγενῆ 

γιγνόμενα. τί δὴ οὖν ἡμῖν βούλεται οὗτος ὃ μῦϑος, 

ὦ Θεαίτητε, πρὸς τὰ πρότερα; ἄρα ἐννοεῖς; 

ΘΕΑΙ. Οὐ πάνυ, ὦ Σώκρατες. 

Σ, ΄4λλ᾽ ἄϑρει, ἐάν πῶς ἀποτελεσϑῇ. βούλεται 
Ἁ Ἁ ’ { - Γο ’ὔ [2 ’ 

γὰρ δὴ λέγειν ὡς ταῦτα πάντα μέν, ὥσπερ λέγομεν, 

κινεῖται, τάχος δὲ καὶ βραδυτὴς ἔνι τῇ κινήσει αὐτῶν. 

ὅσον μὲν οὖν βραδύ, ἐν τῷ αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ πλησιά- 

ξοντα τὴν κίνησιν ἴσχει καὶ οὕτω δὴ γεννᾷ, τὰ δὲ 
’; ᾽ Ἁ ἧ; 3 ’ ᾿ Με Ά 2 

γεννώμενα οὕτω δὴ ϑάττω ἐστίν. φέρεται γὰρ καὶ ἔν 

φορᾷ αὐτῶν ἡ κίνησις πέφυκεν. ἐπειδὰν οὖν ὄμμα 

καὶ ἄλλο τι τῶν τούτῳ ξυμμέτρων πλησιάσαν γεννήσῃ 
Ἁ ;; ,ὔ ᾿Ὶ “᾿ Ἂ - ᾿ ξι 9 

τὴν λευκότητά τε καὶ αἴσϑησιν αὐτῇ ξύμφυτον, ἃ οὐκ 

ἄν ποτε ἐγένετο ἑκατέρου ἐκείνων πρὸς ἄλλο ἐλϑόντος, 
΄ Ἁ ᾿ , - Ἁ “ἤ Ἁ - 9 

τότε δὴ μεταξὺ φερομένων τῆς μὲν ὄψεως πρὸς τῶν ὀφϑαλ- 

μῶν. τῆς δὲ λευκότητος | πρὸς τοῦ συναποτίκτοντος τὸ 
-»ἭἩ 3 3 Ἁ Ψ»») 2 ᾽ “Ὁ ᾿ Ἁ 

χρῶμα, ὃ μὲν ὀφθαλμὸς ἄρα ὄψεως ἔμπλεως ἐγένετο καὶ 

ὁρᾷ δὴ τότε καὶ ἐγένετο οὔ τι ὄψις ἀλλ᾽ ὀφϑαλμὸς ὁρῶν, 
τὸ δὲ ξυγγεννῆσαν τὸ χρῶμα λευχότητος περιεπλήσϑη καὶ 

ἂν ἢ 3 ’ὔ 5 ᾿ Ἁ ΄ ᾿ὕ 7 " 

ἐγένετο οὐ λευχότης αὖ ἀλλὰ λευκόν, εἴτε ξύλον εἴτε 
’ »» -Ὁ ;’ -“ὕὔΜ -Ὁ-Ὁ -ἢΣ 7 

λίϑος εἴτε ὁτουοῦν ξυνέβη σχῆμα χρωσϑῆναι τῷ τοιούτῳ 
5 δ Α Ἁ 

χρώματι. χαὶ τἄλλα δὴ οὕτω, σκληρὸν καὶ ϑερμὸν καὶ 

πάντα. τὸν αὐτὸν τρόπον ὑποληπτέον, αὐτὸ μὲν καϑ' 
γι" Ἁ . κα [2] Ἁ Ἁ 7. 3 ’ 3 Ἁ -ὦ 

αὑτὸ μηδὲν εἶναι, ὃ δὴ καὶ τότε ἰ ἐλέγομεν, ἐν δὲ τῇ 

πρὸς ἄλληλα ὁμιλίᾳ πάντα γίγνεσθαι καὶ παντοῖα ἀπὸ 
τῆς κινήσεως. ἐπεὶ καὶ τὸ ποιοῦν εἶναί τι καὶ τὸ 
πάσχον αὐτῶν ἐπὶ ἑνὸς νοῆσαι, ὥς φασιν, οὐχ εἶναι 
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’ , Ἁ -«“ ᾽ ’ὔ κ᾿ “-“- Δ παγίως. οὔτε γὰρ ποιοῦν ἐστί τι, πρὶν ἂν τῷ πά- 

σχοντι συνέλϑῃ, οὔτε πάσχον, πρὶν ἂν τῷ ποιοῦντι" 
τό τέ τινι συνελθὸν καὶ ποιοῦν ἄλλῳ αὖ προσπεσὸν 
πάσχον ἀνεφάνη. ὥστε ἐξ ἁπάντων τούτων, ὅπερ ἐξ 
ἀρχῆς ἐλέγομεν, οὐδὲν εἶναι ἕν αὐτὸ καϑ' αὑτό, ἀλλά 

3 ’, »" 2 5 ΄ τινι ἀεὶ γίγνεσϑαι. τὸ δ᾽ εἶναι πανταχόϑεν ᾿ ἐξαιρε- 

τέον, οὐχ ὅτι ἡμεῖς πολλὰ καὶ ἄρτι ἠναγκάσμεϑα. ὑπὸ 

συνηϑείας καὶ ἀνεπιστημοσύνης χρῆσϑαι αὐτῷ. τὸ δ᾽ 
οὐ δεῖ, ὡς ὃ τῶν σοφῶν λόγος, οὔτε τι συγχωρεῖν 

“ Ὧν. 15... (5 - ᾿ὕ᾿ ΄ Ἄφιες 9. εὐ » Ψ᾿ “ 
οὔτε του οὔτ ἐμοῦ οὔτε τόδε οὔτ᾽ ἐκεῖνο οὔτε ἄλλο 

οὐδὲν ὄνομα ὅτι ἂν ἵστῇ, ἀλλὰ κατὰ φύσιν φϑέγγεσϑαι 
γιγνόμενα καὶ ποιούμενα καὶ ἀπολλύμενα καὶ ἀλλοιού- 

ΤΆ Ὑδι. 5.» ’ , -" ΄ ς. ἢ ς 
μενα ὡς ἐάν τί τις στήσῃ τῷ λόγῳ. ξεὐελεγατος ὃ 

. τοῦτο ποιῶν. δεῖ δὲ καὶ κατὰ μέρος οὕτω λέγειν καὶ 
περὶ πολλῶν ἁϑροισϑέντων, ᾧ δὴ ἁϑροίσματι ἄνϑρω- 
πόν τὲ τίϑενται καὶ λίϑον καὶ ἕκαστον ζῷόν τὲ καὶ 
εἶδος. ταῦτα δή, ὦ Θεαίτητε, ἀρ᾽ ἡδέα δοκεῖ σοι 
εἶναι, καὶ γεύοιο ἂν αὐτῶν ὡς ἀρεσκόντων; 

ΘΈΑΙ. Οὐκ οἶδα ἔγωγε, ὦ Σώκρατες" καὶ γὰρ 
οὐδὲ περὶ σοῦ δύναμαι κατανοῆσαι, πότερα δοκοῦντά 
σοι λέγεις αὐτὰ ἢ ἐμοῦ ἀποπειρᾷ. 

Σῷ, Οὐ μνημονεύεις, ὦ φίλε, ὅτι ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ 
οἶδα οὔτε ποιοῦμαι τῶν τοιούτων οὐδὲν ἐμόν, ἀλλ᾽ 

εἰμὴ αὐτῶν ἄγονος, σὲ δὲ μαιεύομαι καὶ τούτου ἕνεκα 
ἐπάδω τε καὶ παρατίϑημι ἑκάστων τῶν σοφῶν ἀπο- 

γεύσασϑαι, ἕως ἂν ] εἰς φῶς τὸ σὸν δόγμα ξυνεξαγάγω" 

ἐξαχϑέντος δὲ τότ᾽ ἤδη σκέψομαι εἴτ᾽ ἀνεμιαῖον εἴτε 
γόνιμον ἀναφανήσεται. ἀλλὰ ϑαρρῶν καὶ καρτερῶν 

εὖ καὶ ἀνδρείως ἀποκρίνου ἃ ἂν φαίνηταί σοι περὺ 
ὧν ἂν ἐρωτῶ. 
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ΘΕΑΙ. ᾿Ερώτα δή. 
ΧΠ]. Σῷ. 7Ζέγε τοίνυν πάλιν, εἴ σοι ἀρέσκει 

τὸ μή τι εἶναι ἀλλὰ γίγνεσϑαι ἀεὶ [ἀγαϑὸν καὶ καλὸν] 
καὶ πάντα ἃ ἄρτι διῇμεν. 

ΘΕΑΙ. ᾿4λλ᾽ ἔμοιγε. ἐπειδὴ σοῦ ἀκούω οὕτω 

διεξιόντος, ϑαυμασίως φαίνεται ὡς ἔχειν λόγον καὶ 

ὑποληπτέον ἧπερ διελήλυϑας. 

Ι Σῶ, Μὴ τοίνυν ἀπολίπωμεν ὅσον ἐλλεῖπον 
αὐτοῦ. λείπεται δὲ ἐνυπνίων τε πέρι καὶ νόσων, τῶν 
τε ἄλλων καὶ μανίας, ὅσα τὲ παρακούειν ἢ παρορᾶν ἤ 

τι ἄλλο παραισϑάνεσϑαι λέγεται. οἶσϑα γάρ που ὅτι 
ἐν πᾶσι τούτοις ὁμολογουμένως ἐλέγχεσθαι δοκεῖ ὃν 

ἄρτι διῆμεν λόγον, ὡς παντὸς μᾶλλον ἡμῖν ψευδεῖς 

αἰσϑήσεις ἐν αὐτοῖς γιγνομένας, καὶ πολλοῦ δεῖν τὰ 

φαινόμενα ἑκάστῳ ταῦτα καὶ εἶναι, ἀλλὰ πᾶν τοὐναν- 
τίον οὐδὲν ὧν φαίνεται εἶναι. 

ΘΈΑΙ. ᾿4ληϑέστατα λέγεις. ὦ Σώκρατες. 
Σ΄), Τίς δὴ οὖν, ὦ παῖ, λείπεται λόγος τῷ τὴν 

αἴσϑησιν ἐπιστήμην τιϑεμένῳ καὶ τὰ φαινόμενα ἕχά- 
στῷ ταῦτα καὶ εἶναι τούτῳ ᾧ φαίνεται; 

ΘΈΑΙ, Ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, ὀκνῶ εἰπεῖν ὅτι 
οὐκ ἔχω τί λέγω, διότι μοι νῦν δὴ ἐπέπληξας εἰπόντι 
αὐτό. ἐπεὶ ὡς ἀληϑῶς γε οὐκ ἂν δυναίμην  ἀμφισ- 
βητῆσαι, ὡς οἱ μαινόμενον ἢ οἵ ὀνειρώττοντες οὐ 

ψευδῆ δοξάζουσιν. ὅταν οἱ μὲν ϑεοὶ αὐτῶν οἴωνται 
εἶναι, οἵ δὲ πτηνοί τε καὶ ὡς πετόμενοι ἐν τῷ ὕπνῳ 
διανοῶνται. 

Σ, Ἶ4ρ᾽ οὖν οὐδὲ τὸ τοιόνδε ἀμφισβήτημα ἐν- 
νοεῖς περὶ αὐτῶν, μάλιστα δὲ περὶ τοῦ ὄναρ τε καὶ ὕπαρ; 

ΘΕΔΙ. Τὸ ποῖον; 
ῬΙΑΤΟῚ 19 
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ΣᾺ. Ὃ πολλάκις σὲ οἶμαι ἀκηκοέναι ἐρωτώντων, 
τί ἄν τις ἔχοι τεχμήριον ἀποδεῖξαι, εἴ τις ἔροιτο νῦν 

οὕτως ἐν τῷ παρόντι, πότερον καϑεύδομεν καὶ πάντα 

ἃ διανοούμεϑα ὀνειρώττομεν, ἢ ἐγρηγόραμέν τὲ καὶ 
ὕπαρ ἀλλήλοις ᾿ διαλεγόμεϑα. 

ΘΕΑΙ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, ἄπορόν γε ὅτῳ 
χρὴ ἐπιδεῖξαι τεκμηρίῳ" πάντα γὰρ ὥσπερ ἀντίστροφα 
τὰ αὐτὰ παρακολουϑεῖ. ἅ τε γὰρ νυνὶ διειλέγμεϑα, 

οὐδὲν κωλύει καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ δοκεῖν ἀλλήλοις δια- 
λέγεσθαι" καὶ ὅταν δὴ ὄναρ ὀνείρατα δοκῶμεν διηγεῖ- 
σϑαι, ἄτοπος ἡ ὁμοιότης τούτων ἐκείνοις. 

Σὰ. Ὁρᾷς οὖν ὅτι τό γε ἀμφισβητῆσαι οὐ χαλε- 
πόν, ὅτε καὶ πότερόν ἐστιν ὕπαρ ἢ ὕναρ ᾿ ἀμφισβη- 

τεῖται, καὶ δὴ ἴσου ὄντος τοῦ χρόνου ὃν καϑεύδομεν 

ᾧ ἐγρηγόραμεν, ἐν ἑκατέρῳ διαμάχετὰαι ἡμῶν ἡ ψυχὴ 

τὰ ἀεὶ παρόντα δόγματα παντὸς μᾶλλον εἶναι ἀληϑῆ, 
ὥστε ἴσον μὲν χρόνον τάδε φαμὲν ὕντα εἶναι, ἴσον δὲ 
ἐκεῖνα, καὶ ὁμοίως ἐφ᾽ ἑκατέροις διισχυριζόμεϑα. 

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΣΦ). Οὐκοῦν χαὶ περὶ νόσων τὲ καὶ μανιῶν ὁ 

αὐτὸς λόγος. πλὴν τοῦ χρόνου, ὅτι οὐχὶ ἴσος: 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς. 
Σ. Τί οὖν; πλήϑει χρόνου καὶ ὀλιγότητι τὸ 

ἀληϑὲς ὁρισϑήσεται; 
ΘΕΑΙ. | Γελοῖον μέντ᾽ ἂν εἴη πολλαχῇ. 
Σ. ᾿4λλά τι ἄλλο ἔχεις σαφὲς ἐνδείξασϑαι, 

ὁποῖα τούτων τῶν δοξασμάτων ἀληϑῆ: 

ΘΕΙΑΙ. Οὔ μοι δοκῶ. 
ΧΙΥ. Σῷ. Ἐμοῦ τοίνυν ἄκουε οἷα περὶ αὐτῶν 

ἂν λέγοιεν οἵ τὰ ἀεὶ δοκοῦντα ὁριζόμενοι τῷ δοκοῦντι, 
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εἶναι ἀληϑῆ. λέγουσι δέ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὕτως ἐρω- 
τῶντες᾽ ὦ Θεαίτητε, ὃ ἂν ἕτερον ἢ παντάπασιν, μή 
πή τινα δύναμιν τὴν αὐτὴν ἕξει τῷ ἕτέρῳ; καὶ μὴ 
ὑπολάβωμεν τῇ μὲν ταὐτὸν εἶναι ὃ ἐρωτῶμεν, τῇ δὲ 
ἕτερον, ἀλλ᾽ ὅλως ἕτερον. 

ΘΕΑΙ. ᾿Αδύνατον τοίνυν ταὐτόν τι ἔχειν ἢ ἐν 
δυνάμει [ ἢ ἐν ἄλλῳ ὁτῳοῦν, ὅταν ἦἧἦ κομιδῇ ἕτερον. 

ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν οὐ καὶ ἀνόμοιον ἀναγκαῖον τὸ 
τοιοῦτον ὁμολογεῖν; 

ΘΈΑΙ, Ἔμοιγε δοκεῖ. 

Σ Ὁ). Εἰ ἄρα τι συμβαίνει ὅμοιόν τῷ γίγνεσϑαι 

ἢ ἀνόμοιον, εἴτε ἑαυτῷ εἴτε ἄλλῳ. ὁμοιούμενον μὲν 

ταὐτὸν φήσομεν γίγνεσϑαι, ἀνομοιούμενον δὲ ἕτερον; 

ΘΕΙΑΙ͂. ᾿Ζνάγκη. 
Σ, Οὐκοῦν πρόσϑεν ἐλέγομεν ὡς πολλὰ μὲν 

εἴη τὰ ποιοῦντα καὶ ἄπειρα, ὡσαύτως δέ γε τὰ πά- 

σχοντα; : 

ΘΈΑΙ. Ναί. 
Σ᾿, Καὶ μὴν ὅτι γε ἄλλο ἄλλῳ συμμιγνύμενον 

καὶ ἄλλῳ οὐ ταὐτὰ ἀλλ᾽ ἕτερα γεννήσει; 

ΙΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σῷ. “Μέγωμεν δὴ ἐμέ τε καὶ σὲ καὶ τἄλλα ἤδη 

κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, Σωκράτη ὑγιαίνοντα καὶ Σω- 

χράτη αὖ ἀσϑενοῦντα. πότερον ὅμοιον τοῦτ᾽ ἐχείνῳ 

ἢ ἀνόμοιον φήσομεν; 

ΘΕΑΙ. Ὦρα τὸν ἀσϑενοῦντα Σωκράτη, ὅλον 
τοῦτο λέγεις ὅλῳ ἐκείνῳ, τῷ ὑγιαίνοντι Σωκράτει; 

ΣΦ, Κάλλιστα ὑπέλαβες" αὐτὸ τοῦτο λέγω. 
ΘΕΙΑΊΙ. ᾿νόμοιον δήπου. 

ΣΦ). Καὶ ἕτερον ἄρα οὕτως ὥσπερ ἀνόμοιον; 

19: 

189 
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ΘΕΑΙ. ᾿φνάγκη. 

Ο Σέ, Καὶ καϑεύδοντα δὴ καὶ πάντα ἃ νῦν ᾿ διήλ- 
ὅϑομεν, ὡσαύτως φήσεις; 

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 

Σ᾿, Ἕκαστον δὴ τῶν πεφυκότων τι ποιεῖν ἄλλο 

τι, ὅταν μὲν λάβῃ ὑγιαίνοντα Σωκράτη, ὡς ἑτέρῳ μοι 
χρήσεται, ὅταν δὲ ἀσϑενοῦντα, ὡς ἑτέρῳ; 

ΘΕΑΙ. Τί δ᾽ οὐ μέλλει; 
Σι(ὸ, Καὶ ἅτερα δὴ ἐφ᾽ ἑκατέρου γεννήσομεν ἐγώ 

τε ὃ πάσχων καὶ ἐχεῖνο τὸ ποιοῦν; 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Τί μήν; 

Σ(. Ὅταν δὴ οἶνον πίνω ὑγιαίνων, ἡδύς μοι 
φαίνεται καὶ γλυκύς; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
Σ᾿, ᾿Εγέννησε γὰρ δὴ ἐκ τῶν προωμολογημένων 

Ὦ τό τε ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον γλυκύτητά τε καὶ αἴ- 
σϑησιν, ἅμα φερόμενα ἀμφότερα, καὶ ἡ μὲν αἴσϑησις 
πρὸς τοῦ πάσχοντος οὖσα αἰσϑανομένην τὴν γλῶτταν 

ἀπειργάσατο, ἡ δὲ γλυκύτης πρὸς τοῦ οἴνου περὶ 
αὐτὸν φερομένη γλυχὺν τὸν οἶνον τῇ ὑγιαινούσῃ 
γλώττῃ ἐποίησεν καὶ εἶναι καὶ φαίνεσϑαι. 

ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν τὰ πρότερα ἡμῖν οὕτως 
ὡμολόγητο. 

Σ), Ὅταν δὲ ἀσϑενοῦντα, ἄλλο τι πρῶτον μὲν 
τῇ ἀληϑείᾳ οὐ τὸν αὐτὸν ἔλαβεν; ἀνομοίῳ γὰρ δὴ 
προσῆλϑεν. 

βυρίςς οὲ Ναί. 

Ε Σ,. ὅ τε τοιοῦτος 

φρδνν, καὶ ἡ τοῦ οἴνου πόσις, περὶ μὲν τὴν γλῶτταν 

αἴσϑησιν πικρότητος, περὶ δὲ τὸν οἶνον γιγνομένην 
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καὶ φερομένην πικρότητα, καὶ τὸν μὲν οὐ πικρότητα 
ἀλλὰ πικρόν, ἐμὲ δὲ οὐχ αἴσϑησιν ἀλλ᾽ αἰσϑανό- 

μένον; 
ΘΕΛΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΣΦ. Οὔκουν ἐγώ τε οὐδὲν ἄλλο ποτὲ γενήσομαι 

οὕτως αἰσϑανόμενος᾽" τοῦ γὰρ ἄλλου ἄλλη αἴσϑησις, 

καὶ ἀλλοῖον | καὶ ἄλλον ποιεῖ τὸν αἰσϑανόμενον᾽ οὔτ᾽ 
ἐκεῖνο τὸ ποιοῦν ἐμὲ μήποτ᾽ ἄλλῳ συνελθὸν ταὐτὸν 

γεννῆσαν τοιοῦτον γένηται" ἀπὸ γὰρ ἄλλου ἄλλο γεν- 

νῆσαν ἀλλοῖον γενήσεται. 

ΘΕΑΙ. Ἔστι ταῦτα. 

Σ). Οὐδὲ μὴν ἔγωγε ἐμαυτῷ τοιοῦτος, ἐκεῖνό τὲ 

ἑαυτῷ τοιοῦτον γενήσεται. 
ΘΈΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 

ΣΦ). ᾿ἀνάγχη δέ γε ἐμέ τε τινὸς γίγνεσϑαι, ὅταν 

αἰσϑανόμενος γίγνωμαι" αἰσϑανόμενον γάρ, μηδενὸς 

ὃὲ αἰσϑανόμενον ἀδύνατον γίγνεσθαι" ἐκεῖνό τε τινὶ 
γίγνεσϑαι. ὅταν γλυκὺ ἢ πικρὸν ἤ τι τοιοῦτον γί- 

γνηται" γλυκὺ γάρ, μηδενὶ δὲ γλυκὺ ἀδύνατον γενέσϑαι. 

ΘΈΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΣΩ. Δείπεται δή, οἶμαι, ἡμῖν ἀλλήλοις, εἴτ᾽ 

ἐσμέν, εἶναι, εἶτε γιγνόμεϑα, γίγνεσϑαι, ἐπείπερ ἡμῶν 

ἡ ἀνάγκη τὴν οὐσίαν συνδεῖ μέν, συνδεῖ δὲ οὐδενὶ τῶν 
ἄλλων, οὐδ᾽ αὖ ἡμῖν αὐτοῖς. ἀλλήλοις δὴ λείπεται 
συνδεδέσϑαι, ὥστε εἴτε τις εἶναί τι ὀνομάζει, τινὶ 
εἶναι ἢ τινὸς ἢ πρός τι ῥητέον αὐτῷ, εἶτε γίγνεσϑαι᾽ 

160 

αὐτὸ ὃὲ ἐφ᾽ αὑτοῦ τι ἢ ὃν ἢ γιγνόμενον οὔτε αὐξῷ [0 
λεκτέον οὔτ᾽ ἄλλου λέγοντος ἀποδεκτέον, ὡς ὃ λόγος 

ὃν διεληλύϑαμεν σημαίνει. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες. 
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ΣΩ, Οὐκοῦν ὅτε δὴ τὸ ἐμὲ ποιοῦν ἐμοί ἐστιν 
καὶ οὐκ ἄλλῳ, ἐγὼ καὶ αἰσϑάνομαι αὐτοῦ, ἄλλος 

δ᾽ οὔ; 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

Σ Δ), ᾿4ληϑὴς ἄρα ἐμοὶ ἡ ἐμὴ αἴσϑησις᾽ τῆς γὰρ 

ἐμῆς οὐσίας ἀεί ἐστιν" καὶ ἐγὼ κριτὴς κατὰ τὸν Πρω- 
ταγόραν τῶν τε ὄντων ἐμοί, ὡς ἔστι, καὶ τῶν μὴ 

ὄντων. ὡς οὐκ ἔστιν. 

ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 

ΧΟ. Σῶ. Πῶς ἂν οὖν | ἀψευδὴς ὧν καὶ μὴ 
πταίων τῇ διανοίᾳ περὶ τὰ ὄντα ἢ γιγνόμενα οὐκ ἐπι- 

στήμων ἂν εἴην ὧνπερ αἰσϑητής; 
ΘΕΑΛΙ. Οὐδαμῶς ὕπως οὔ. 

Σ,(Ὁ. Παγκάλως ἄρα σοι εἴρηται ὅτι ἐπιστήμη οὐκ 
ἄλλο τί ἐστιν ἢ αἴσϑησις, καὶ εἰς ταὐτὸν συμπέπτωκεν, 

κατὰ μὲν Ὅμηρον καὶ Ἡράκλειτον καὶ πᾶν τὸ τοι- 
οὔτον φῦλον οἷον ῥεύματα κινεῖσθαι τὰ πάντα, κατὰ 
δὲ Πρωταγόραν τὸν σοφώτατον πάντων χρημάτων 
ἄνϑρωπον μέτρον εἶναι, κατὰ δὲ Θεαίτητον τούτων 
οὕτως [ ἐχόντων αἴσϑησιν ἐπιστήμην γίγνεσϑαι. ἢ 

5 γάρ, ὦ Θεαίτητε; φῶμεν τοῦτο σὸν μὲν εἶναι οἷον 
νεογενὲς παιδίον, ἐμὸν δὲ μαέίευμα; ἢ πῶς λέγεις; 

ΘΈΑΙ. Οὕτως ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικεν, μόλις ποτὲ ἐγεν- 

νήσαμεν, ὅτι δή ποτε τυγχάνει ὄν. μετὰ δὲ τὸν τόκον 
τὰ ἀμφιδρόμια αὐτοῦ ὡς ἀληϑῶς ἐν κύκλῳ περιϑρε- 
κτέον τῷ λόγῳ, σκοπουμένους μὴ λάϑῃ ἡμᾶς οὐκ ἄξιον 

ὃν τροφῆς τὸ γιγνόμενον, ἀλλὰ ἀνεμιαῖόν τε καὶ 
ψεῦδος. ἢ σὺ οἴει πάντως δεῖν τό γε σὸν τρέφειν 
καὶ μὴ ἀποτιϑέναι, ἢ καὶ ἀνέξει ἐλεγχόμενον δρῶν, 
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καὶ οὐ σφόδρα χαλεπανεῖς, ἐάν τις σοῦ ὡς πρωτο- 
τόχου αὐτὸ ὑφαιρῆῇ; 

ΘΕΟ. ᾿Ζνέξεται, ὦ Σώκρατες, Θεαίτητος" οὐδα- 
μῶς γὰρ δύσκολος. ἀλλὰ πρὸς ϑεῶν εἰπέ, ἦ αὖ οὐχ 

οὕτως ἔχει; 

Σῷ. Φιλόλογός γ᾽ εἶ ἀτεχνῶς καὶ χρηστός, ὦ 
Θεόδωρε, ὅτι μὲ οἴει λόγων τινὰ εἶναι ϑύλακον καὶ 
ῥαδίως ἐξελόντα ἐρεῖν ὡς οὐκ αὖ ἔχει οὕτω ταῦτα" 

τὸ δὲ γιγνόμενον οὐκ ἐννοεῖς, ὅτι οὐδεὶς τῶν λόγων 
ἐξέρχεται παρ᾽ ἐμοῦ ἀλλ᾽ ἀεὶ παρὰ τοῦ ἐμοὶ προσ- 
διαλεγομένου, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἐπίσταμαι πλέον πλὴν 
βραχέος, ὅσον λόγον παρ᾽ ἑτέρου σοφοῦ λαβεῖν καὶ 
ἀποδέξασϑαι μετρίως. καὶ νῦν τοῦτο παρὰ τοῦδε 
πειράσομαι, οὔ τι αὐτὸς εἰπεῖν. 

ΘΕΟ. Σὺ κάλλιον, ὦ Σώκρατες, λέγεις" καὶ ποίξι 

οὕτως. 

ΧΥΙ. Σῷ,. Οἶσϑ᾽ οὖν, ὦ Θεόδωρε, ὃ ϑαυμάξω 
τοῦ ἑταίρου σου Πρωταγόρου; 

ΘΕΟ. Τὸ | ποῖον; 
Σ᾿, Τὰ μὲν ἄλλα μοι πάνυ ἡδέως εἴρηκεν, ὡς 

τὸ δοχοῦν ἑχάστῳ τοῦτο καὶ ἔστιν" τὴν δ᾽ ἀρχὴν τοῦ 
λόγου τεθαύμακα, ὅτι οὐκ εἶπεν ἀρχόμενος τῆς ἀλη- 

ϑείας ὅτι πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ὗς ἢ κυνο- 
κέφαλος ἤ τι ἄλλο ἀτοπώτερον τῶν ἐχόντων αἴδσϑησιν, 

ἵνα μεγαλοπρεπῶς καὶ πάνυ καταφρονητικῶς ἤρξατο 

ἡμῖν λέγειν, ἐνδεικνύμενος ὅτι ἡμεῖς μὲν αὐτὸν ὥσπερ 

ϑεὸν ἐθαυμάζομεν ἐπὶ σοφίᾳ, ὁ δ᾽ ἄρα ἐτύγχανεν ὧν 

εἰς φρόνησιν οὐδὲν βελτίων βατράχου γυρίνου, μὴ 
ὅτι ἄλλου του ἀνθρώπων. ἢ πῶς λέγωμεν, ὦ Θεόδωρε; 

εἰ γὰρ δὴ ἑκάστῳ ἀληϑὲς ἔσται ὃ ἂν δι’ αἰσϑήσεως 
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δοξάξῃ, καὶ μήτε τὸ ἄλλου πάϑος ἄλλος βέλτιον δια- 

κρινεῖ, μήτε τὴν δόξαν κυριώτερος ἔσται ἐπισκέψασϑαι 
ἕτερος τὴν ἑτέρου, ὀρϑὴ ἢ ψευδής, ἀλλ᾽ ὃ πολλάκις 

εἴρηται, αὐτὸς τὰ αὑτοῦ ἕκαστος μόνος δοξάσει, ταῦτα 

δὲ πάντα ὀρϑὰ καὶ ἀληϑῆ, τί δή ποτε, ὦ ἑταῖρε, Πρωτα- 
γόρας μὲν σοφός, ὥστε καὶ ἄλλων διδάσκαλος ἀξιοῦ- 

Ἑ σϑαι ! δικαίως μετὰ μεγάλων μισϑῶν, ἡμεῖς δὲ ἀμα- 
ϑέστεροί τὲ καὶ φοιτητέον ἡμῖν ἦν παρ᾽ ἐκεῖνον, μέτρῳ 

ὄντι αὐτῷ ἕκάστῳ τῆς αὑτοῦ σοφίας; ταῦτα πῶς μὴ 
φῶμεν δημούμενον λέγειν τὸν Πρωταγόραν; τὸ δὲ δὴ 

ἐμόν τε καὶ τῆς ἐμῆς τέχνης τῆς μαιευτικῆς σιγῶ, ὅσον 

γέλωτα ὀφλισκάνομεν" οἶμαι δὲ καὶ ξύμπασα ἡ τοῦ 
διαλέγεσϑαι πραγματεία. τὸ γὰρ ἐπισκοπεῖν καὶ 
[ἐπιχειρεῖν] ἐλέγχειν τὰς ἀλλήλων φαντασίας τε καὶ 

102 δόξας, ὀρϑὰς ἑκάστου οὔσας, οὐ μακρὰ | μὲν καὶ 
διωλύγιος φλυαρία, εἰ ἀληϑὴς ἡ ἀλήϑεια Πρωταγόρου, 

ἀλλὰ μὴ παίζουσα ἐκ τοῦ ἀδύτου τῆς βίβλου ἐφϑέγ- 
ἕξατο; 

ΘΕΟ. Ὦ Σώκρατες, φίλος ἁνήρ, ὥσπερ σὺ νῦν 
δὴ εἶπες. οὐκ ἂν οὖν δεξαίμην δι᾿ ἐμοῦ ὁμολογοῦντος 
ἐλέγχεσϑαι Πρωταγόραν, οὐδ᾽ αὖ σοὶ παρὰ δόξαν ἀντι- 
τείνειν. τὸν οὖν Θεαίτητον πάλιν λαβέ" πάντως καὶ 
νῦν δὴ μάλ᾽ ἐμμελῶς σοι ἐφαίνετο ὑπακούειν. 

Σῷ, ἶρα κἂν εἰς “ακεδαίμονα ἐλϑών, ὦ Θεόδωρε, 
Β] πρὸς τὰς παλαίστρας ἀξιοῖς ἂν ἄλλους ϑεώμενος γυ- 

μνούς, ἐνίους φαύλους, αὐτὸς μὴ ἀντεπιδεικνύναι τὸ 

εἶδος παραποδυόμενος:; 

ΘΕΟ. ᾿“λλὰ τί μὴν δοκεῖς, εἴπερ μέλλοιέν μοι 
ἐπιτρέψειν καὶ πείσεσϑαι; ὥσπερ νῦν οἶμαι ὑμᾶς πεί- 
σειν ἐμὲ μὲν ἐᾶν ϑεᾶσϑαι καὶ μὴ ἕλκειν πρὸς τὸ γυ- 
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μνάσιον σκληρὸν ἤδη ὄντα, τῷ δὲ δὴ νεωτέρῳ τὲ καὶ 

ὑγροτέρῳ ὄντι προσπαλαίειν. 
ΧΥΠΙ. ΣΩῶ, ᾿4λλ᾽ εἰ οὕτως, ὦ Θεόδωρε, σοὶ 

φίλον, οὐδ᾽ ἐμοὶ ἐχϑρόν, φασὶν | οἵ παροιμιαξόμενοι. Ο 
πάλιν δὴ οὖν ἐπὶ τὸν σοφὸν Θεαίτητον ἰτέον. λέγε 
δή, ὦ Θεαίτητε, πρῶτον μὲν ἃ νῦν δὴ διήλθομεν, ρα 
οὐ συνθαυμάζξεις εἰ ἐξαίφνης οὕτως ἀναφανήσει μηδὲν 

χείρων εἰς σοφίαν ὁτουοῦν ἀνθρώπων ἢ καὶ ϑεῶν; ἢ 
ἧττόν τι οἷει τὸ Πρωταγόρειον μέτρον εἰς ϑεοὺς ἢ εἰς 
ἀνθρώπους λέγεσθαι; 

ΘΕΑΙ. Μὰ 40 οὐκ ἔγωγε᾽ καὶ ὅπερ γε ἐρωτᾷς, 

πάνυ ϑαυμάζω. ἡνίκα γὰρ διῆμεν ὃν τρόπον λέγοιεν 

τὸ δοχοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ , εἶναι τῷ δοκοῦντι, πάνυ Ὁ 
μοι εὖ ἐφαίνετο λέγεσθαι" νῦν δὲ τοὐναντίον τάχα 
μεταπέπτωκεν. 

Σῷ, Νέος γὰρ εἶ, ὦ φίλε παῖ" τῆς οὖν δημηγο- 
οίας ὀξέως ὑπακούεις καὶ πείϑει. πρὸς γὰρ ταῦτα ἐρεῖ 
Εἰ θοταγύρας ἤ τις ἄλλος ὑπὲρ αὐτοῦ" ὦ γενναῖοι παῖ- 

δές τε καὶ γέροντες, δημηγορεῖτε συγκαϑεξόμενοι, ϑεούς 

τε εἰς τὸ μέσον ἄγοντες, οὺς ἐγὼ ἔκ τὲ τοῦ λέγειν καὶ 

τοῦ γράφειν περὶ ] αὐτῶν, ὡς εἰσὶν ἢ ὡς οὐκ εἰσίν, Β 
ἐξαιρῶ, καὶ ἃ οἱ πολλοὶ ἂν ἀποδέχοιντο ἀκούοντες, 

λέγετε ταῦτα, ὡς δεινὸν εἰ μηδὲν διοίσει εἰς σοφίαν 

ἕχαστος τῶν ἀνθρώπων βοσκήματος ὁτουοῦν" ἀπόδειξιν 

δὲ καὶ ἀνάγκην οὐδ᾽ ἡντινοῦν λέγετε; ἀλλὰ τῷ εἰχότι 
χρῆσϑε, ᾧ εἰ ἐθέλοι Θεόδωρος ἢ ἄλλος τις τῶν γεω- 

μετρῶν χρώμενος γεωμετρεῖν, ἄξιος οὐδ᾽ ἑνὸς μόνου 
εἴη. σκοπεῖτε οὖν σύ τε καὶ Θεόδωρος. εἰ ἀπο- 

δέξεσϑε πιϑανολογίᾳ τε καὶ εἰκόσι περὶ τούτων λεγο- 168 

μένους λόγους. 
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ΘΈΑΙ. ᾿4λλ᾽ οὐ δίκαιον, ὦ Σώκρατες, οὔτε σὺ 
οὔτε ἂν ἡμεῖς φαῖμεν. 

Σ,.. ΄Ἄλλῃ δὴ σκεπτέον, ὡς ἔοικεν, ὡς ὅ τε σὸς 

καὶ ὃ Θεοδώρου λόγος. 
ΘΙΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ἄλλῃ. 
Σ,, Τῇδε δὴ σκοπῶμεν, εἰ ἄρα ἐστὶν ἐπιστήμη 

τε καὶ αἴσϑησις ταὐτὸν ἢ ἕτερον. εἰς γὰρ τοῦτό που 

πᾶς ὃ λόγος ἡμῖν ἔτεινεν, καὶ τούτου χάριν τὰ πολλὰ 
καὶ ἄτοπα ταῦτα ἐχινήσαμεν. οὐ γάρ; 

ΘΈΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

Σ,. Ἦ οὖν | ὁμολογήσομεν, ἃ τῷ δρᾶν αἰσϑα- 
νόμεϑα ἢ τῷ ἀκούειν, πάντα ταῦτα ἅμα καὶ ἐπίστα- 
σϑαι; οἷον τῶν βαρβάρων πρὶν μαϑεῖν τὴν φωνὴν 
πότερον οὐ φήσομεν ἀκούειν, ὅταν φϑέγγωνται, ἢ 

ἀκούειν τε καὶ ἐπίστασϑαι ἃ λέγουσι; καὶ αὖ γράμματα 
μὴ ἐπιστάμενοι, βλέποντες εἰς αὐτὰ πότερον οὐχ ὁρᾶν 
ἢ ἐπίστασϑαι, εἴπερ ὁρῶμεν, διισχυριούμεϑα; 

ΘΈΑΙ. Αὐτό γε, ὦ Σώκρατες, τοῦτο αὐτῶν, ὅπερ 

ὁρῶμέν τε καὶ ἀκούομεν, ἐπίστασϑαι φήσομεν" τῶν μὲν 
γὰρ τὸ σχῆμα καὶ τὸ χρῶμα δρᾶν τὲ καὶ ἐπίστασϑαι, 
τῶν δὲ τὴν ᾿ ὀξύτητα καὶ βαρύτητα ἀκούειν τε ἅμα 
καὶ εἰδέναι" ἃ δὲ οἵ τε γραμματισταὶ περὶ αὐτῶν καὶ 

οἵ ἑρμηνεῖς διδάσκουσιν, οὔτε αἰσϑάνεσθϑαι τῷ δρᾶν 

ἢ ἀκούειν οὔτε ἐπίστασϑαι. 

ΧΥΠ͵Π. ΣΩ, ΄ἌΖριστά γ᾽, ὦ Θεαίτητε, καὶ οὐκ 
ἄξιόν σοι πρὸς ταῦτα ἀμφισβητῆσαι, ἵνα καὶ αὐξάνῃ. 

ἀλλ᾽ ὅρα δὴ καὶ τόδε ἄλλο προσιόν, καὶ σχόπει πῇ 
αὐτὸ διωσόμεϑα. 

ΘΆΑΙ. Τὸ ποῖον δή; 
Σῷ, Τὺ τοιόνδε" εἴ τις ἔροιτο, ἄρα [ δυνατόν, 
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ὅτου τις ἐπιστήμων γένοιτό ποτε, ἔτι ἔχοντα μνήμην 

αὐτοῦ τούτου καὶ σωξζόμενον, τότε ὅτε μέμνηται μὴ 

ἐπίστασϑαι αὐτὸ τοῦτο ὃ μέμνηται. μακρολογῶ δέ, ὡς 

ἔοικε, βουλόμενος ἐρέσϑαι, εἰ μαϑών τίς τι μεμνημένος 
μὴ οἶδε. 

ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς, ὦ Σώκρατες; τέρας γὰρ ἂν εἴη 

ὃ λέγεις. 
ΣΩ. Μὴ οὖν ἐγὼ ληρῶ; σκόπει δέ. ἄρα τὸ ὁρᾶν 

οὐκ αἰσϑάνεσϑαι λέγεις καὶ τὴν ὄψιν αἴσϑησιν; 

ΘΕΑΙ. Ἔγωαωγε. 

Σῷ. Οὐκοῦν ὁ ἰδών τι ἐπιστήμων ἐχείνου γέγονεν 

ὃ | εἶδεν κατὰ τὸν ἄρτι λόγον; 
ΘΈΑΙ. Ναί. 

Σῷ, Τί δέ; μνήμην οὐ λέγεις μέντοι τι; 

ΘΈΑΙ. Ναί. 

ΣΦ, Πότερον οὐδενὸς ἢ τινός; 

ΘΕΛΔΙ. Τινὸς δήπου. 

Σῷ, Οὐκοῦν ὧν ἔμαϑε καὶ ὧν σϑετο, τοιου- 
τωνί τινων; 

ΘΕΑΙ. Τί μήν; 

ΣΩ, Ὃ δὴ εἶδέ τις, μέμνηταί που ἐνίοτε; 
ΘΕΙΑΙ͂. Μέωνηται. 

ΣΩ. Ἦ καὶ μύσας; ἢ τοῦτο δράσας ἐπελάϑετο; 
ΘΈΑΙ. ᾿4λλὰ δεινόν, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε 

φάναι. 

Ι Σ, Ζεῖ γε μέντοι, εἰ σώσομεν τὸν πρόσϑε 
λόγον" εἰ δὲ μή, οἴχεται. 

ΘΕΑΙ. Καὶ ἐγώ, νὴ τὸν Ζία, ὑποπτεύω, οὐ μὴν 
ἱκανῶς γε συννοῶ" ἀλλ᾽ εἰπὲ πῇ. 

Σ 2, Τῇδε' ὁ μὲν δρῶν ἐπιστήμων, φαμέν, τού- 

104 
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του γέγονεν οὗπερ ὁρῶν" ὄψις γὰρ καὶ αἴσϑησις καὶ 
ἐπιστήμη ταὐτὸν ὡμολόγηται. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

ΣΩ, Ὁ δέ γε ὁρῶν καὶ ἐπιστήμων γεγονὼς οὗ 

ἑώρα, ἐὰν μύσῃ, μέμνηται μέν, οὐχ ὁρᾷ δὲ αὐτό. ἦ γάρ; 
ΘΕΑΙ. Ναί. ' 

Β Σ᾿, Τὸ δέ γε οὐχ ὁρᾷ οὐκ | ἐπίσταταί ἐστιν, 
εἴπερ καὶ τὸ ὁρᾷ ἐπίσταται. 

ΘΈΑΙ, ΄4ληϑῆ. 
Σῷ. Συμβαίνει ἄρα, οὗ τις ἐπιστήμων ἐγένετο, 

ἔτι μεμνημένον αὐτὸν μὴ ἐπίστασϑαι, ἐπειδὴ οὐχ ὁρᾷ" 
ὃ τέρας ἔφαμεν ἂν εἶναι εἰ γίγνοιτο. 

ΘΈΑΙ. ᾿4Ζληϑέστατα λέγεις. 
Σ (2, Τῶν ἀδυνάτων δή τι συμβαίνειν φαίνεται. 

ἐάν τις ἐπιστήμην καὶ αἴσϑησιν ταὐτὸν φῇ εἶναι. 
ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 

Σ(). ᾽4λλο ἄρα ἕχάτερον φατέον. 
ΘΈΑΙ, Κινδυνεύει. ξ 

Ο ΣΩ. Τί οὖν δῆτ᾽ ἂν εἴη ἐπιστήμη, πάλιν ἐξ 
ἀρχῆς, ὡς ἔοικεν, λεχτέον. καίτοι τί ποτε μέλλομεν, 
ὦ Θεαίτητε, δρᾶν; 

ΘΕΑΙ. Τίνος πέρι; 
ΣΦ). Φαινόμεϑά μοι ἀλεχτρυόνος ἀγεννοῦς δίκην, 

πρὶν νενικηκέναι, ἀποπηδήσαντες ἀπὸ τοῦ λόγου ἄδειν. 
ΘΕΙ͂ΑΙ. Πῶς δή; 

Σ,(). ᾿Δντιλογικῶς ἐοίκαμεν πρὸς τὰς τῶν ὀνο- 

μάτων ὁμολογίας ἀνομολογησάμενοι καὶ τοιούτῳ τινὲ 

περιγενόμενοι τοῦ λόγου ἀγαπᾶν, καὶ οὐ φάσκοντες 
ἀγωνισταὶ ἀλλὰ φιλόσοφοι εἶναι λανϑάνομεν ταὐτὰ 

Τ᾽ ἐχείνοις τοῖς δεινοῖς ἀνδράσιν ποιοῦντες. 
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ΘΕΑΙ. Οὔπω μανϑάνω ὕπως λέγειο. 
Σῷ. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ πειράσομαι δηλῶσαι περὶ αὐτῶν 

ὅ γε δὴ νοῶ. ἠρόμεϑα γὰρ δή, εἰ μαϑὼν καὶ μεμνη- 

μένος τίς τι μὴ ἐπίσταται, καὶ τὸν ἰδόντα καὶ μύσαντα 

μεμνημένον, ὁρῶντα δὲ οὔ, ἀποδείξαντες, οὐκ εἰδότα 

ἀπεδείξαμεν καὶ ἅμα μεμνημένον" τοῦτο δ᾽ εἶναι ἀδύ- 

νατον. καὶ οὕτω δὴ μῦϑος ἀπώλετο ὃ Πρωταγύόρειος, 

καὶ ὁ σὸς ἅμα ὃ τῆς ἐπιστήμης καὶ αἰσθήσεως, ὅτι 

ταὐτόν ἔστιν. 
Ι ΘΕΑΙ. Φαίνεται. 

Σῷ, Οὔ τι ἄν, οἶμαι, ὦ φίλε, εἴπερ γε ὃ πατὴρ 
τοῦ ἑτέρου μύϑου ἔξη, ἀλλὰ πολλὰ ἂν ἤμυνε" νῦν δὲ 

ὀρφανὸν αὐτὸν ἡμεῖς προπηλακίζομεν. καὶ γὰρ οὐδ᾽ 
οἵ ἐπίτροποι, οὺς Πρωταγόρας κατέλιπεν, βοηϑεῖν ἐϑέ- 
λουσιν, ὧν Θεόδωρος εἷς ὅδε. ἀλλὰ δὴ αὐτοὶ κινδυνεύ- 

σομὲν τοῦ δικαίου ἕνεχ᾽ αὐτῷ βοηϑεῖν. 
ΘΕΟ. Οὐ γὰρ ἐγώ, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ μᾶλλον Καλ- 

λίας ὃ Ἱππονίκου τῶν | ἐκείνου ἐπίτροπος᾽ ἡμεῖς δέ πως 
ϑᾶττον ἐκ τῶν ψιλῶν λόγων πρὸς τὴν γεωμετρίαν ἀπε- 

νεύσαμεν. χάριν γε μέντοι σοὺ ἕξομεν, ἐὰν αὐτῷ βοηϑῆς. 

ΣΦ. Καλῶς λέγεις, ὦ Θεόδωρε. σκέψαι οὖν τήν 
γ᾽ ἐμὴν βοήϑειαν. τῶν γὰρ ἄρτι δεινότερα ἄν τις ὃμο- 
λογήσειεν μὴ προσέχων τοῖς ῥήμασι τὸν νοῦν, ἧ τὸ 
πολὺ εἰϑίσμεϑα φάναι τε καὶ ἀπαρνεῖσϑαι. σοὶ λέγω 
ὅπῃ, ἢ Θεαιτήτῳ. 

ΘΕΟ. Εἰς τὸ κοινὸν μὲν οὖν, ἀποκρινέσϑω δὲ ὁ 
νεώτερος" ᾿ σφαλεὶς γὰρ ἧττον ἀσχημονήσει. 

ΧΙΧ, ΣΩ, Ζέγω δὴ τὸ δεινότατον ἐρώτημα᾽ ἔστι 
δέ, οἶμαι, τοιόνδε τι" ρα οἷόν τε τὸν αὐτὸν εἰδότα τι 
τοῦτο ὃ οἶδεν μὴ εἰδέναι; 

10 
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ΘΕΟ. Τί δὴ οὖν ἀποκχρινούμεϑα, ὦ Θεαίτητε; 
ΘΕΑΙ. ᾿“δύνατόν που, οἶμαι ἔγωγε. 
Σ (Ὁ, Οὔκ, εἰ τὸ ὁρᾶν γε ἐπίστασϑαι ϑήσεις. τί 

γὰρ χρήσει ἀφύχτῳ ἐρωτήματι, τὸ λεγόμενον ἐν φρέατι 

συνεχόμενος, ὅταν ἐρωτᾷ ἀνέκπληχτος ἀνήρ, καταλαβὼν 

τῇ χειρὶ σοῦ τὸν ἕτερον ὀφϑαλμόν, εἰ ὁρᾷς τὸ ἱμάτιον 
τῷ κατειλημμένῳ; 

ΘΕΑΙ. Οὐ φήσω, οἶμαι, τούτῳ γε, τῷ μέντοι 
ἑτέρῳ. 

Σῷ, Οὐκοῦν ὁρᾷς τε καὶ οὐχ ὁρᾷς ἅμα ταὐτόν; 
ΘΕΑΙ. Οὕτω γέ πως. 

Σ. Οὐδὲν ἐγώ. φήσει, τοῦτο οὔτε τάττω οὔτ᾽ 

ἠρόμην τὸ ὅπως, ἀλλ᾽ εἰ, ὃ ἐπίστασαι, τοῦτο καὶ οὐκ 
ἐπίστασαι. νῦν δ᾽ ὃ οὐχ ὁρᾷς, ὁρῶν φαίνει. ὧμο- 

λογηκὼς δὲ τυγχάνεις τὸ δρᾶν ἐπίστασϑαι καὶ τὸ μὴ 
ὁρᾶν μὴ ἐπίστασϑαι. ἐξ οὖν τούτων λογίζου, τί σοι 
συμβαίνει. 

ΘΕΙΑΙ. ᾿Ζ4λλὰ λογίζομαι ὅτι τἀναντία οἷς 1 ὑπε- 
ϑέμην. 

Σῷ. Ἴσως δὲ γ᾽, ὦ ϑαυμάσιε, πλείω ἂν τοιαῦτ᾽ 
ἔπαϑες, εἴ τίς σε προσηρώτα, εἰ ἐπίστασϑαι ἔστι μὲν 
ὀξύ, ἔστι δὲ ἀμβλύ, καὶ ἐγγύϑεν μὲν ἐπίστασϑαι, πόρ- 
οωϑεν δὲ μή, καὶ σφόδρα καὶ ἠρέμα τὸ αὐτό, καὶ ἄλλα 
μυρία, ἃ ἐλλοχῶν ἂν πελταστικὸς ἀνὴρ μισϑοφόρος ἐν 
λόγοις ἐρόμενος, ἡνίκ᾽ ἐπιστήμην καὶ αἴσϑησιν ταὐτὸν 

ἔϑου,. ἐμβαλὼν ἂν εἰς τὸ ἀκούειν καὶ ὀσφραίνεσϑαι 
καὶ τὰς τοιαύτας αἰσϑήσεις,. ἤλεγχεν ἂν ἐπέχων καὶ 

οὐκ ἀνιείς, ἰ πρὶν ϑαυμάσας τὴν πολυάρατον σοφίαν 
συνεποδίσϑης ὑπ’ αὐτοῦ, οὗ δή σε χειρωσάμενός τε 
καὶ συνδήσας ἤδη ἂν τότε ἐλύτρου χρημάτων ὅσων 



129 ΘΕΛΙΤΗΤΟΣ,. 908 

σοί γε κἀκείνῳ ἐδόκει. τίν᾽ οὖν δὴ ὁ Πρωταγόρας, 
φαίης ἂν ἴσως, λόγον ἐπίκουρον τοῖς αὑτοῦ ἐρεῖ; ἄλλο 

τι πειρώμεϑα λέγειν; 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΧΧ, Σῶ, Ταῦτά τε δὴ πάντα ὅσα ἡμεῖς ἐπα- 

μύνοντες αὐτῷ λέγομεν, καὶ ὁμόσε, οἶμαι, [ χωρήσεται 
καταφρονῶν ἡμῶν καὶ λέγων" οὗτος δὴ ὁ Σωκράτης 
ὁ χρηστός, ἐπειδὴ αὐτῷ παιδίον τι ἐρωτηϑὲν ἔδεισεν, 
εἰ οἷόν τε τὸν αὐτὸν τὸ αὐτὸ μεμνῆσϑαι ἅμα καὶ μὴ 
εἰδέναι, καὶ δεῖσαν ἀπέφησεν διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι 

προορᾶν, γέλωτα δὴ τὸν ἐμὲ ἐν τοῖς λόγοις ἀπέδειξεν. 

τὸ δέ, ὦ ῥδαϑυμότατε Σώκρατες, τῇδ᾽ ἔχει" ὅταν τι τῶν 
ἐμῶν δι ἐρωτήσεως σκοπῇς, ἐὰν μὲν ὁ ἐρωτηϑεὶς 
οἷάπερ ἂν ἐγὼ ἀποχριναίμην ἀποκρινάμενος σφάλληται, 
ἐγὼ ἐλέγχομαι, εἰ δὲ ᾿ ἀλλοῖα, αὐτὸς ὃ ἐρωτηϑείς. 
αὐτίκα γὰρ δοκεῖς τινά σοι συγχωρήσεσϑαν μνήμην 

παρεῖναί τῷ ὧν ἔπαϑε τοιοῦτόν τι οὖσαν πάϑος, οἷον 
ὅτε ἔπασχε, μηκέτι πάσχοντι; πολλοῦ γε δεῖ. ἢ αὖ 
ἀποχνήσειν ὁμολογεῖν οἷόν τ᾽ εἶναι εἰδέναι καὶ μὴ 

εἰδέναι τὸν αὐτὸν τὸ αὐτό; ἢ ἐάνπερ τοῦτο δείσῃ, δώ- 
σειν ποτὲ τὸν αὐτὸν εἶναι τὸν ἀνομοιούμενον τῷ πρὶν 

ἀνομοιοῦσϑαι ὄντι; μᾶλλον δὲ τὸν εἶναί τινα, ἀλλ᾽ 
οὐχὶ τούς, καὶ τούτους γιγνομένους ἀπείρους. ἐάνπερ 

ἀνομοίωσις γίγνηται, εἰ δὴ ὀνομάτων γε δεήσει ϑη- 

ρεύσεις διευλαβεῖσϑαι ἀλλήλων; ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, φή- 
σει, γενναιοτέρως ἐπ’ αὐτὸ ἐλϑὼν ὃ λέγω, εἰ δύνασαι, 

ἐξέλεγξον ὡς οὐχὶ ἴδιαν αἰσϑήσεις ἑκάστῳ ἡμῶν γί- 

γνονται, ἢ ὡς ἰδίων γιγνομένων οὐδέν τι ἂν μᾶλλον 

τὸ φαινόμενον μόνῳ ἐχείνῳ γίγνοιτο, ἢ εἰ εἶναι δεῖ 

ὀνομάξειν, εἴη ᾧπερ φαίνεται" ὗς δὲ δὴ καὶ κυνοκεφά- 
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λους λέγων οὐ μόνον αὐτὸς ὑηνεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
ἀκούοντας τοῦτο δρᾶν εἰς τὰ συγγράμματά μου ἀνα- 

πείϑεις, οὐ καλῶς ᾿ ποιῶν. ἐγὼ γάρ φημι μὲν τὴν 
ἀλήϑειαν ἔχειν ὡς γέγραφα" μέτρον γὰρ ἕκαστον ἡμῶν 
εἶναι τῶν τε ὄντων καὶ μή" μυρίον μέντοι διαφέρειν 
ἕτερον ἑτέρου αὐτῷ τούτῳ, ὅτι τῷ μὲν ἄλλα ἔστι τε 
καὶ φαίνεται, τῷ δὲ ἄλλα. καὶ σοφίαν καὶ σοφὸν 
ἄνδρα πολλοῦ δέω τὸ μὴ φάναι εἶναι, ἀλλ᾽ αὐτὸν τοῦ- 

τον καὶ λέγω σοφόν, ὃς ἄν τινι ἡμῶν, ᾧ φαίνεται καὶ 
ἔστι κακά, μεταβάλλων ποιήσῃ ἀγαϑὰ φαίνεσϑαί τε καὶ 

εἶναι. τὸν δὲ λόγον αὖ μὴ τῷ ῥήματέ μου δίωκε, | 
ἀλλ᾽ ὧδε ἔτι σαφέστερον μάϑε τέ λέγω. οἷον γὰρ ἐν 
τοῖς πρόσϑεν ἐλέγετο ἀναμνήσϑητι, ὅτι τῷ μὲν ἀσϑε- 

νοῦντι πικρὰ φαίνεται ἃ ἐσϑίεν καὶ ἔστι, τῷ δὲ ὑγιαί- 
νοντι τἀναντία ἔστι καὶ φαίνεται" σοφώτερον μὲν οὖν 
τούτων οὐδέτερον δεῖ ποιῆσαι" οὐδὲ γὰρ δυνατόν" 
οὐδὲ [ κατηγορητέον ὡς ὁ μὲν χάμνων ἀμαϑής, ὅτι 
τοιαῦτα δοξάζει. ὃ δὲ ὑγιαίνων σοφός, ὅτι ἀλλοῖα" 
μεταβλητέον δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα" ἀμείνων γὰρ ἡ ἑτέρα ἕξις. 

οὕτω δὲ καὶ ἐν τῇ παιδείᾳ ἀπὸ ἑτέρας ἕξεως ἐπὶ τὴν 
ἀμείνω μεταβλητέον. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἰατρὸς φαρμάκοις 
μεταβάλλει, ὃ δὲ σοφιστὴς λόγοις. ἐπεὶ οὔ τί γε ψευδῆ 
δοξάζοντά τίς τινα ὕστερον ἀληϑῆ ἐποίησε δοξάζξειν. 

οὔτε γὰρ τὰ μὴ ὄντα δυνατὸν δοξάσαι, οὔτε ἄλλα παρ᾽ 
ἃ ἂν πάσχῃ" ταῦτα δὲ ἀεὶ ] ἀληϑῆ. ἀλλ᾽ οἶμαι, πονηρᾷ 
ψυχῆς ἕξει δοξάξοντα συγγενῆ αὐτῆς χρηστὴ ἐποίησε 

δοξάσαι ἕτερα τοιαῦτα, ἃ δή τινες τὰ φαντάσματα ὑπὸ 
ἀπειρίας ἀληϑῆ καλοῦσιν, ἐγὼ δὲ βελτίω μὲν τὰ ἕτερα 
τῶν ἑτέρων, ἀληϑέστερα δὲ οὐδέν. καὶ τοὺς σοφούς, 
ὦ φίλε Σώκρατες, πολλοῦ δέω βατράχους λέγειν, ἀλλὰ 
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κατὰ μὲν σώματα ἰατροὺς λέγω, κατὰ δὲ φυτὰ γεωρ- 
γούς. φημὶ γὰρ καὶ τούτους τοῖς φυτοῖς ἀντὶ πονη- 
ρῶν αἰσϑήσεων, ὅταν τι αὐτῶν ἀσϑενῇ. χρηστὰς καὶ | 

ὑγιεινὰς αἰσϑήσεις τε καὶ ἀληϑείας ἐμποιεῖν, τοὺς δέ 

γε σοφούς τὲ καὶ ἀγαϑοὺς ῥήτορας ταῖς πόλεσι τὰ 
χρηστὰ ἀντὶ τῶν πονηρῶν δίκαια δοκεῖν εἶναι ποιεῖν. 

ἐπεὶ οἷά γ᾽ ἂν ἕχάστῃ πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοκῇ, 

ταῦτα καὶ εἶναι αὐτῇ, ἕως ἂν αὐτὰ νομίξῃ᾽ ἀλλ᾽ ὃ 
σοφὸς ἀντὶ πονηρῶν ὄντων αὐτοῖς ἑἕχάστων χρηστὰ 

ἐποίησεν εἶναι καὶ δοκεῖν. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον 
καὶ ὁ σοφιστὴς τοὺς παιδευομένους οὕτω δυνάμενος 

παιδαγωγεῖν σοφός τε καὶ ἄξιος πολλῶν χρημάτων τοῖς 

᾿ παιδευϑεῖσιν. καὶ οὕτω σοφώτεροί τέ εἰσιν ἕτεροι 
ἑτέρων καὶ οὐδεὶς ψευδῆ δοξάξει, καὶ σοί, ἐάντε βούλῃ 
ἐάντε μή, ἀνεχτέον ὄντι μέτρῳ σῴξεται γὰρ ἐν τού- 

τοις ὃ λόγος οὗτος. ᾧ σὺ εἰ μὲν ἔχεις ἐξ ἀρχῆς ἀμφισ- 
βητεῖν, ἀμφισβήτει λόγῳ ἀντιδιεξελθϑών, εἰ δὲ δι᾿ ἐρω- 
τήσεων βούλει, δι᾿ ἐρωτήσεων" οὐδὲ γὰρ τοῦτο φευκτέον, 
ἀλλὰ πάντων μάλιστα διωκτέον τῷ νοῦν ἔχοντι. ποίξι 
μέντοι οὑτωσί μὴ ἀδίχει ἐν τῷ | ἐρωτᾶν" καὶ γὰρ 
πολλὴ ἀλογία ἀρετῆς φάσκοντα ἐπιμελεῖσϑαι μηδὲν ἀλλ᾽ 

ἢ ἀδικοῦντα ἐν λόγοις διατελεῖν. ἀδικεῖν δ᾽ ἐστὶν ἐν 
τῷ τοιούτῳ, ὅταν τις μὴ χωρὶς μὲν ὡς ἀγωνιξόμενος 

τὰς διατριβὰς ποιῆται, χωρὶς δὲ διαλεγόμενος, καὶ ἐν 
μὲν τῷ παίζῃ τε καὶ σφάλλῃ καϑ' ὅσον ἂν δύνηται, 
ἐν δὲ τῷ διαλέγεσθαι σπουδάξῃ τε καὶ ἐπανορϑοῖ τὸν 
προσδιαλεγόμενον, ἐκεῖνα μόνα αὐτῷ ἐνδεικνύμενος τὰ 

σφάλματα, ἃ αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ | τῶν προτέρων 
συνουσιῶν παρεκέχρουστο᾽ ἂν μὲν γὰρ οὕτω ποιῆς, 
ἑαυτοὺς αἰτιάσονται οἷ προσδιατρίβοντές σοι τῆς αὑτῶν 
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ταραχῆς καὶ ἀπορίας, ἀλλ᾽ οὐ σέ, καὶ σὲ μὲν διώξονται 
καὶ φιλήσουσιν, αὑτοὺς δὲ μισήσουσι καὶ φεύξονται 
ἀφ᾽ ἑαυτῶν εἰς φιλοσοφίαν, ἵν᾽ ἄλλοι γενόμενοι ἀπαλ- 
λαγῶσι τῶν οἱ πρότερον ἦσαν" ἐὰν δὲ τἀναντία τού- 
τῶν δρᾷς ὥσπερ οἵ πολλοί, τἀναντία ξυμβήσεταέξ σοι 

καὶ τοὺς συνόντας ἀντὶ φιλοσόφων μισοῦντας τοῦτο ᾿ 

τὸ πρᾶγμα ἀποφανεῖς, ἐπειδὰν πρεσβύτεροι γένωνται. 

ἐὰν οὖν ἐμοὶ πείϑῃ, ὃ καὶ πρότερον ἐρρήϑη, οὐ δυσμε- 
νῶς οὐδὲ μαχητικῶς, ἀλλ᾽ ἵλεῳ τῇ διανοίᾳ συγκαϑεὶς 

ὡς ἀληϑῶς σκέψει τί ποτε λέγομεν, κινεῖσθαί τε ἀπο- 

φαινόμενοι τὰ πάντα, τό τὲ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ 
εἶναι ἰδιώτῃ τε καὶ πόλει. καὶ ἐκ τούτων ἐπισκέψει, 
εἴτε ταὐτὸν εἴτε καὶ ἄλλο ἐπιστήμη καὶ αἴσϑησις, ἀλλ᾽ 

οὐχ, ὥσπερ ἄρτι, ἐκ συνηϑείας δημάτων τε καὶ ὀνο- 

μάτων, ἃ οἵ ] πολλοὺ ὅπῃ ἂν τύχωσιν ἕλκοντες ἀπο- 
ρίας ἀλλήλοις παντοδαπὰς παρέχουσι. ταῦτα, ὦ Θεό- 
δωρε, τῷ ἑταίρῳ σου εἰς βοήϑειαν προσηρξάμην κατ᾽ 

ἐμὴν δύναμιν, σμικρὰ ἀπὸ σμικρῶν" εἰ δ᾽ αὐτὸς ἐς 

μεγαλειότερον ἂν τοῖς αὑτοῦ ἐβοήϑησεν. 

ΧΧΙ. ΘΕῸ. Παίζξεις, ὦ Σώκρατες" πάνυ γὰρ νεα- 

νικῶς τῷ ἀνδρὶ βεβοήϑηκας. 

Σῷ. Εὖ λέγεις, ὦ ἑταῖρε. καί μοι εἰπέ" ἐνενόη- 
σάς που λέγοντος ἄρτι τοῦ Πρωταγόρου καὶ ὀνειδίέ-. 

ξοντος ἡμῖν ὅτι ) πρὸς παιδίον τοὺς λόγους ποιούμενοι 
τῷ τοῦ παιδὸς φόβῳ ἀγωνιξόμεϑα εἰς τὰ ἑαυτοῦ, ἱκαὺ 

χαριεντισμόν τινα ἀποκαλῶν, ἀποσεμνύνων δὲ τὸ πάν- 
τῶν μέτρον, σπουδάσαι ἡμᾶς διεκελεύσατο περὶ τὸν 
αὑτοῦ λόγον; 

ΘΕΟ. Πῶς γὰρ οὐκ ἐνενόησα, ὦ Σώκρατες; 

Σῷ, Τί οὖν; κελεύεις πείϑεσϑαι αὐτῷ; 
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ΘΕΟ. Σφόδρα γε. 
Σ, Ὁρᾶς οὖν ὅτι τάδε πάντα πλὴν σοῦ παιδία 

ἐστίν. εἰ οὖν πεισόμεθα τῷ ἀνδρί, ἐμὲ καὶ σὲ δεῖ ἐρω- 
τῶντάς τὲ καὶ ᾿ ἀποχρινομένους ἀλλήλοις σπουδάσαι 

αὐτοῦ περὶ τὸν λόγον, ἵνα μή τοι τοῦτό γε ἔχῃ ἐγ- 
καλεῖν, ὡς παίξοντες πρὸς μειράκια διεσχεψάμεϑ' αὖ 

τοῦτον τὸν λόγον. 

ΘΕΟ. Τί δ᾽; οὐ πολλῶν τοι Θεαίτητος μεγάλους 

πώγωνας ἐχόντων ἄμεινον ἂν ἐπαχολουϑήσειε λόγῳ 

διερευνωμένῳ; 
ΣΩ. ᾽4λλ᾽ οὔ τι σοῦ γε, ὦ Θεόδωρε, ἄμεινον. 

μὴ οὖν οἴου ἐμὲ μὲν τῷ σῷ ἑταίρῳ τετελευτηχότι δεῖν 
παντὶ τρόπῳ ἐπαμύνειν, σὲ δὲ μηδενί, ἀλλ᾿ ἴϑι, ὦ 
ἄριστε, ὀλίγον ἐπίσπου, μέχρι τούτου αὐτοῦ ἕως ἂν 

εἰδῶμεν εἴτε ἄρα σὲ δεῖ διαγραμμάτων πέρι μέτρον 
εἶναι. εἴτε πάντες ὁμοίως σοὶ ἱκανοὶ ἑαυτοῖς εἴς τὲ 

ἀστρονομίαν καὶ τἄλλα ὧν δὴ σὺ πέρι αἰτίαν ἔχεις 
διαφέρειν. 

ΘΕΟ. Οὐ ῥάδιον, ὦ Σώκρατες, σοὶ παρακαϑή- 

ἕξνον μὴ διδόναι λόγον, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἄρτι παρελήρησα 
φάσκων σε ἐπιτρέψειν μοι μὴ ἀποδύεσϑαι, καὶ οὐχὶ 

ἀναγκάσειν καϑάπερ “ακεδαιμόνιοι" σὺ δέ μοι δοκεῖς 
πρὸς τὸν Σχείρωνα μᾶλλον τείνειν. “ακεδαιμόνιοι μὲν 

Ι γὰρ ἀπιέναν ἢ ἀποδύεσϑαν κελεύουσι, σὺ δὲ κατ᾽ 

᾿Ανταῖόν τί μοι μᾶλλον δοκεῖς τὸ δρᾶμα δρᾶν" τὸν γὰρ 

προσελθόντα οὐκ ἀνιεῖς πρὶν ἀναγκάσῃς ἀποδύσας ἐν 
τοῖς λόγοις προσπαλαῖσαι. 

ΣΦ, "“Ζριστά γε, ὦ Θεόδωρε. τὴν νόσον μου ἀπεί- 
κασας᾽ ἰσχυρικώτερος μέντοι ἐγὼ ἐκείνων. μυρίοι γὰρ 

ἤδη μοι Ἡ ρακλέες τε καὶ Θησέες ἐντυγχάνοντες καρτε- 
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ροὺ πρὸς τὸ λέγειν μάλ᾽ εὖ ξυγκεχόφασιν, ἀλλ᾽ ἐγὼ 
οὐδέν τι μᾶλλον ἀφίσταμαι" οὕτω τις ἔρως δεινὸς ἐνδέ- 

Ο δυκε τῆς | περὶ ταῦτα γυμνασίας. μὴ οὖν μηδὲ σὺ 
φϑονήσῃς προσανατριψάμενος σαυτόν τὲ ἅμα καὶ ἐμὲ 
ὀνῆσαι. 

ΘΕῸ. Οὐδὲν ἔτι ἀντιλέγω, ἀλλ᾽’ ἄγε ὅπῃ ϑέλεις" 

πάντως τὴν περὶ ταῦτα εἱμαρμένην, ἣν ἂν σὺ ἐπικλώ- 

σῃς, δεῖ ἀνατλῆναι ἐλεγχόμενον. οὐ μέντοι περαιτέρω 

γὲ ὧν προτίϑεσαι οἷός τ᾿ ἔσομαι παρασχεῖν ἐμαυτόν σοι. 

ΣΦ). ᾿4λλ᾽ ἀρκεῖ καὶ μέχρι τούτων. καί μοι πάνυ 
τήρει τὸ τοιόνδε, μή που παιδικόν τι λάϑωμεν εἶδος 

Ὁ τῶν λόγων ποιούμενοι, καί τις πάλιν [ ἡμῖν αὐτὸ 

ὀνειδίσῃ. 

ΘΕΟ. ᾿4λλὰ δὴ πειράσομαί γε καϑ' ὅσον ἂν δύ- 

νῶμαι. 

ΧΧΙ. ΣΦ. Τοῦδε τοίνυν πρῶτον πάλιν ἀντι- 

λαβώμεϑα οὗπερ τὸ πρότερον, καὶ ἴδωμεν, ὀρϑῶς ἢ 
οὐκ ὀρϑῶς ἐδυσχεραίνομεν ἐπιτιμῶντες τῷ λόγῳ, ὅτι 

αὐτάρκη ἕκαστον εἰς φρόνησιν ἐποίει" καὶ ἡμῖν συνε- 
χώρησεν ὃ Πρωταγόρας, περί τε τοῦ ἀμείνονος καὶ 

χείρονος διαφέρειν τινάς, οὺς δὴ καὶ εἶναι σοφούς. 
οὐχί; 

ΘΕΌ. Ναί : 
Σ. Εἰ μὲν τοίνυν αὐτὸς παρὼν ὡμολόγει, ἀλλὰ 

Ἑ μὴ ἡμεῖς 1 βοηϑοῦντες ὑπὲρ αὐτοῦ συνεχωρήσαμεν, 
οὐδὲν ἂν πάλιν ἔδει ἐπαναλαβόντας βεβαιοῦσϑαι" νῦν 

δὲ τάχ᾽ ἄν τις ἡμᾶς ἀκύρους τιϑείη τῆς ὑπὲρ ἐχείνου 
ὁμολογίας. διὸ καλλιόνως ἔχει σαφέστερον περὶ τούτου 
αὐτοῦ διομολογήσασϑαι" οὐ γάρ τι σμικρὸν παραλλάττει 

οὕτως ἔχον ἢ ἄλλως. 
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ΘΕῸ. Μέγεις ἀληϑῆ. 
ΣΦ, Μη τοίνυν δι’ ἄλλων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐκείνου 

λόγου ὡς διὰ βραχυτάτων λάβωμεν τὴν ὁμολογίαν. 

ΘΕῸ. Πῶς; 
ΣΩ, Οὑτωσί: τὸ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναέ 

φησί που ᾧ δοκεῖ; 
ΘΕΌ. Φησὶ γὰρ οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν, ὦ Πρωταγόρα, καὶ ἡμεῖς ἀνθρώπου, 

μᾶλλον δὲ πάντων ἀνθρώπων δόξας λέγομεν, καὶ φαμὲν 
οὐδένα ὅντινα οὐ τὰ μὲν αὑτὸν ἡγεῖσϑαι τῶν ἄλλων 
σοφώτερον, τὰ δὲ ἄλλους ἑαυτοῦ, καὶ ἔν γε τοῖς μεγί- 
στοις κινδύνοις. ὅταν ἐν στρατείαις ἢ νόσοις ἢ ἐν 

ϑαλάττῃ χειμάζωνται, ὥσπερ πρὸς ϑεοὺς ἔχειν τοὺς ἐν 

ἑχάστοις ἄρχοντας, σωτῆρας σφῶν ) προσδοκῶντας, οὐκ 

ἄλλῳ τῷ διαφέροντας ἢ τῷ εἰδέναι" καὶ πάντα που 
μεστὰ τἀνθρώπινα ζητούντων διδασκάλους τὲ καὶ ἄρ- 

χοντας ἑαυτῶν τὲ καὶ τῶν ἄλλων ζῴων τῶν τε ἐργα- 
σιῶν. οἰομένων τε αὖ ἱκανῶν μὲν διδάσκειν, ἱχανῶν 

ὃὲ ἄρχειν εἶναι. καὶ ἐν τούτοις ἅπασι τί ἄλλο φήσο- 
μὲν ἢ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ἡγεῖσϑαι σοφίαν καὶ 
ἀμαϑίαν εἶναι παρὰ σφίσιν; 

ΘΕΌ. Οὐδὲν ἄλλο. 

Σ Δ). Οὐκοῦν τὴν μὲν σοφίαν ἀληϑῆ διάνοιαν 
ἡγοῦνται. τὴν δὲ ἀμαϑίαν ψευδῆ δόξαν; 

ΘΕΟ. Τί ] μήν; 
Σ(). Τί οὖν, ὦ Πρωταγόρα, χρησόμεϑα τῷ λόγῳ; 

πότερον ἀληϑῆ φῶμεν ἀεὶ τοὺς ἀνθρώπους δοξάζειν, 

ἢ ποτὲ μὲν ἀληϑῆ, ποτὲ δὲ ψευδῆ; ἐξ ἀμφοτέρων γάρ 
που συμβαίνει μὴ ἀεὶ ἀληϑῆ ἀλλ᾽ ἀμφότερα αὐτοὺς 
δοξάξειν. σκόπει γάρ, ὦ Θεόδωρε, εἰ ἐθέλοι ἄν τις 
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τῶν ἀμφὶ Πρωταγόραν ἢ σὺ αὐτὸς διαμάχεσϑαι ὡς 

οὐδεὶς ἡγεῖται ἕτερος ἕτερον ἀμαϑῆ τε εἶναι καὶ ψευδῆ 
δοξάζειν. 

ΘΕΟ. ᾿4λλ᾽ ἄπιστον, ὦ Σώκρατες. 
Σ,Δ). Καὶ μὴν εἰς τοῦτό γε ἀνάγκης ὃ λόγος 

ἥκει ὃ πάντων χρημάτων μέτρον ἄνϑρωπον λέγων. 
ΘΕΟ. Πῶς δή; 
Σδ, Ὅταν σὺ κρίνας τι παρὰ σαυτῷ πρός μὲ 

ἀποφαίνῃ περί τινος δόξαν, σοὶ μὲν δὴ τοῦτο κατὰ 
τὸν ἐκείνου λόγον ἀληϑὲς ἔστω, ἡμῖν δὲ δὴ τοῖς ἄλλοις 
περὶ τῆς σῆς κρίσεως πότερον οὐκ ἔστιν κριταῖς γενέ- 
σϑαι, ἢ ἀεὶ σὲ χρίνομεν ἀληϑῆ δοξάξειν; ἢ μυρίοι 
ἑκάστοτέ δοι μάχονται ἀντιδοξάξοντες, ἡγούμενοι ψευδῆ 

κρίνειν τὸ καὶ οἴεσϑαι; 

ΘΕΟ. Νὴ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, μάλα | μυρίοι 
δῆτα, φησὶν Ὅμηρος. οἵ γέ μοι τὰ ἐξ ἀνθρώπων πράγ- 
ματα παρέχουσιν. 

Σὰ, Τί οὖν; βούλει λέγωμεν ὡς σὺ τότε σαυτῷ 
μὲν ἀληϑῆ δοξάξεις, τοῖς δὲ μυρίοις ψευδῆ; 

ΘΕΟ. Ἔοικεν ἔχ γε τοῦ λόγου ἀνάγκη εἶναι. 
Σ ὦ. Τί δὲ αὐτῷ Πρωταγόρᾳ; ἄρ᾽ οὐχὶ ἀνάγκη, 

εὐ μὲν μηδὲ αὐτὸς ὥετο μέτρον εἶναι ἄνθρωπον μηδὲ 
οἵ πολλοί, ὥσπερ οὐδὲ οἴονται, μηδενὶ δὴ εἶναι ταύτην 

τὴν ἀλήϑειαν ἣν ἐκεῖνος ἔγραψεν; εἰ δὲ Ι αὐτὸς μὲν 
ὥετο, τὸ δὲ πλῆϑος μὴ συνοίεται, οἶσϑ᾽ ὅτι πρῶτον 
μὲν ὅσῳ πλείους οἷς μὴ δοκεῖ ἢ οἷς δοκεῖ, τοσούτῳ 
μᾶλλον οὐκ ἔστιν ἢ ἔστιν. 

ΘΕΟ. ᾿ἀνάγκη, εἴπερ γὲ καϑ' ἑκάστην δόξαν 
ἔσται καὶ οὐκ ἔσται. 

Σ, Ἔπειτά γε τοῦτ᾽ ἔχει κομψότατον" ἐχεῖνος 
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μὲν περὶ τῆς αὑτοῦ οἰήσεως τὴν τῶν ἀντιδοξαζόντων 

οἴησιν, ἣ ἐχεῖνον ἡγοῦνται ψεύδεσθαι, ξυγχωρεῖ που 

ἀληϑῆ εἶναι ὁμολογῶν τὰ ὄντα δοξάξειν ἅπαντας. 

ΘΕΟ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ᾿, Οὐκοῦν τὴν αὑτοῦ ἂν ψευδῇ ᾿ συγχωροῖ, εἶ Β 

τὴν τῶν ἡγουμένων αὐτὸν ψεύδεσϑαι ὁμολογεῖ ἀληϑῆ 

εἶναι; 

ΘΕΟ. ᾿ζνάγκη. 
Σι), Οἱ δέ γ᾽ ἄλλοι οὐ συγχωροῦσιν ἑαυτοῖς ψεύ- 

δεσϑαι; 

ΘΕΟ. Οὐ γὰρ οὖν. 
ΣΩ. Ὁ δέ γ᾽ αὖ ὁμολογεῖ καὶ ταύτην ἀληϑῆ τὴν 

δόξαν ἐξ ὧν γέγραφε. 
ΘΕῸ. Φαίνεται. 

ΣΩ, Ἐξ ἁπάντων ἄρα ἀπὸ Πρωταγόρου ἀρξα- 
μένων ἀμφισβητήσεται, μᾶλλον δὲ ὑπό γε ἐκείνου ὃμο- 
λογήσεται, ὅταν τῷ τἀναντία λέγοντι συγχωρῇ ἀληϑῆή 

αὐτὸν δοξάξειν, τότε καὶ ὃ Πρωταγόρας αὐτὸς συγ- Ο 
χωρήσεται μήτε κύνα μήτε τὸν ἐπιτυχόντα ἄνϑρωπον 

μέτρον εἶναι μηδὲ περὶ ἕνὸς οὗ ἂν μὴ μάϑῃ. οὐχ 
οὕτως: 

ΘΕῸ. Οὕτως. 

Σ, Οὐκοῦν ἐπειδὴ ἀμφισβητεῖται ὑπὸ πάντων, 
οὐδενὶ ἂν εἴη ἡ Πρωταγόρου ἀλήϑεια ἀληϑής, οὔτε 
τινὶ ἄλλῳ οὔτ᾽ αὐτῷ ἐκείνῳ. 

ΘΕΟ. Ζγαν, ὦ Σώκρατες, τὸν ἑταῖρόν μου κατα- 
ϑέομεν. 

Σ(, ᾿4λλά τοι, ὦ φίλε, ἄδηλον εἰ καὶ παραϑέ- 
ομὲν τὸ ὀρϑόν. εἰκός γε ἄρα ἐκεῖνον πρεσβύτερον ὄντα 

σοφώτερον ἡμῶν εἶναι" καὶ «εἰ αὐτίκα [ ἐντεῦϑεν ἀνα- Ὁ 
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κύψειε μέχρι τοῦ αὐχένος, πολλὰ ἂν ἐμέ τε ἐλέγξας 
ληροῦντα, ὡς τὸ εἰκός, καὶ σὲ ὁμολογοῦντα, καταδὺς 
ἂν οἴχοιτο ἀποτρέχων. ἀλλ᾽ ἡμῖν ἀνάγκη, οἶμαι, χρῆ- 
σϑαι ἡμῖν αὐτοῖς, ὁποῖοί τινές ἐσμεν, καὶ τὰ δοκοῦντα 
ἀεὶ ταῦτα λέγειν. καὶ δῆτα καὶ νῦν ἄλλο τι φῶμεν 
ὁμολογεῖν ἂν τοῦτό γε ὁντινοῦν, τὸ εἶναι σοφώτερον 
ἕτερον ἑτέρου, εἶναι δὲ καὶ ἀμαϑέστερον; 

ΘΕΟ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. 
ΧΧΠΙ. Σῷ, Ἦ καὶ ταύτῃ ἂν μάλιστα ἵστασϑαι 

τὸν λόγον, ἣ ἡμεῖς ὑπεγράψαμεν βοηϑοῦντες ] Πρωτα- 
γόρᾳ, ὡς τὰ μὲν πολλὰ ἣ δοκεῖ, ταύτῃ καὶ ἔστιν ἕκά- 
στῳ, ϑερμά, ξηρά, γλυκέα, πάντα ὅσα τοῦ τύπου τού- 
του" εἰ δέ που ἔν τισι συγχωρήσεται διαφέρειν ἄλλον 

ἄλλου, περὶ τὰ ὑγιεινὰ καὶ νοσώδη ἐθελῆσαι ἂν φάναι 

μὴ πᾶν γύναιον χαὶ παιδίον καὶ ϑηρίον δὲ ἱκανὸν 
εἶναι ἰᾶσϑαι αὑτὸ γιγνῶσκον ἑαυτῷ τὸ ὑγιεινόν, ἀλλὰ 
ἐνταῦϑα δὴ ἄλλον ἄλλου διαφέρειν, εἴπερ που; 

ΘΕῸ. Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. 

Ι ΣΘ. Οὐκοῦν καὶ περὶ πολιτικῶν, καλὰ μὲν καὶ 
αἰσχρὰ καὶ δίκαια καὶ ἄδικα καὶ ὅσια καὶ μή, οἷα ἂν 
ἑκάστη πόλις οἰηϑεῖσα ϑῆται νόμιμα αὑτῇ, ταῦτα καὶ 

εἶναι τῇ ἀληϑείᾳ ἑκάστῃ, καὶ ἐν τούτοις μὲν οὐδὲν 
σοφώτερον οὔτε ἰδιώτην ἰδιώτου οὔτε πόλιν πόλεως 

εἶναι" ἐν δὲ τῷ συμφέροντα ἑαυτῇ ἢ μὴ συμφέροντα 
τίϑεσϑαι. ἐνταῦϑ᾽, εἴπερ που, αὖ ὁμολογήσει σύμβουλόν 
τε συμβούλου διαφέρειν καὶ πόλεως δόξαν ἑτέραν ἕτέ- 
ρας πρὸς ἀλήϑειαν, καὶ οὐκ ἂν πάνυ τολμήσειε Ϊ φῆ- 
σαι. ἃ ἂν ϑῆται πόλις συμφέροντα οἰηϑεῖσα αὑτῇ, 

παντὸς μᾶλλον ταῦτα καὶ συνοίσειν" ἀλλ᾽ ἐκεῖ οὗ λέγω, 
ἐν τοῖς δικαίοις καὶ ἀδίχοις καὶ ὁσίοις καὶ ἀνοσίοις, 



139 ΘΕΑΙΤΉΤΟΣ. 515 

ἐθέλουσιν ἰσχυρίζεσϑαι ὡς οὐκ ἔστι φύσει αὐτῶν οὐδὲν 

οὐσίαν ἑαυτοῦ ἔχον, ἀλλὰ τὸ κοινῇ δόξαν τοῦτο γίέ- 
γνεται ἀληϑὲς τότε, ὅταν δόξῃ καὶ ὅσον ἂν δοκῇ χρόνον" 

καὶ ὅσοι γε δὴ μὴ παντάπασι τὸν Πρωταγόρου λόγον 

λέγουσιν, ὧδέ πὼς τὴν σοφίαν ἄγουσι. λόγος δὲ ἡμᾶς, 
ὦ Θεόδωρε, ἐκ λόγου μείζων ἐξ ἐλάττονος | καταλαμ- 
βάνει. 

ΘΕΟ. Οὐκοῦν σχολὴν ἄγομεν, ὦ Σώκρατες: 

Σ, Φαινόμεϑα. καὶ πολλάκις μέν γε δή, ὦ 
δαιμόνιε. καὶ ἄλλοτε κατενόησα, ἀτὰρ καὶ νῦν, ὡς 

εἰκότως οἵ ἐν ταῖς φιλοσοφίαις πολὺν χρόνον διατρίέ- 

ψαντες εἰς τὰ δικαστήρια ἰόντες γελοῖοι φαίνονται 

ῥήτορες. 
ΘΕΟ. Πῶς δὴ οὖν λέγεις; 
ΣΦ, Κινδυνεύουσιν οἱ ἐν δικαστηρίοις καὶ τοῖς 

τοιούτοις ἐκ νέων κυλινδούμενοι πρὸς τοὺς ἐν φιλο- 

σοφίᾳ καὶ τῇ τοιᾷδε διατριβῇ  τεϑραμμένους ὡς οἰκέται 
πρὸς ἐλευϑέρους τεϑράφϑαι. 

ΘΕΟ. Πῇ δή; 
ΣΩ, ἯΙ τοῖς μὲν τοῦτο, ὃ σὺ εἶπες, ἀεὶ πάρεστι, 

σχολή, καὶ τοὺς λόγους ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ σχολῆς ποιοῦν- 

ται ὥσπερ ἡμεῖς νυνὶ τρίτον ἤδη λόγον ἐκ λόγου 

μεταλαμβάνομεν, οὕτω κἀκεῖνοι, ἐὰν αὐτοὺς ὃ ἐπελϑὼν 

τοῦ προκειμένου μᾶλλον καϑάπερ ἡμᾶς ἀρέσῃ" καὶ διὰ 
μαχρῶν ἢ βραχέων μέλει οὐδὲν λέγειν, ἂν μόνον τύ- 

χῶσι τοῦ ὄντος" οἵ δὲ ἐν ἀσχολίᾳ τε ἀεὶ λέγουσι ---- 
κατεπείγει γὰρ ὕδωρ ῥέον --- καὶ οὐκ | ἐγχωρεῖ περὶ 
οὗ ἂν ἐπιϑυμήσωσι τοὺς λόγους ποιεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἀνάγ- 
χην ἔχων ὃ ἀντίδικος ἐφέστηκεν καὶ ὑπογραφὴν παρανα- 
γιγνωσχομένην, ὧν ἐχτὸς οὐ ῥητέον᾽ [ἣν ἀντωμοσίαν 
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καλοῦσιν οἱ δὲ λόγοι ἀεὶ περὶ ὁμοδούλου πρὸς δεσπό- 
την καϑήμενον, ἐν χειρί τινα δίκην ἔχοντα, καὶ οἵ 

ἀγῶνες οὐδέποτε τὴν ἄλλως ἀλλ᾽ ἀεὶ τὴν περὶ αὐτοῦ" 
πολλάκις δὲ καὶ περὶ ψυχῆς ὁ δρόμος᾽ ὥστ᾽ ἐξ ) ἁπάν- 

τῶν τούτων ἔντονοι καὶ δριμεῖς γίγνονται, ἐπιστάμενοι 

τὸν δεσπότην λόγῳ τε ϑωπεῦσαι καὶ ἔργῳ χαρίσασϑαι, 

σμικροὶ δὲ καὶ οὐκ ὀρϑοὶ τὰς ψυχάς. τὴν γὰρ αὔξην 
καὶ τὸ εὐϑύ τε καὶ τὸ ἐλεύϑερον ἡ ἐκ νέων δουλεία 
ἀφῇρηται, ἀναγκάξουσα πράττειν σκολιά, μεγάλους κινδύ- 

γους καὶ φόβους ἔτι ἁπαλαῖς ψυχαῖς ἐπιβάλλουσα, οὗς 

οὐ δυνάμενοι μετὰ τοῦ δικαίου καὶ ἀληϑοῦς ὑποφέρειν, 
εὐθὺς ἐπὶ τὸ ψεῦδός τε καὶ τὸ ἀλλήλους ἀνταδικεῖν 

τρεπόμενοι πολλὰ κάμπτονται καὶ | συγκλῶνται, ὥσϑ᾽ 
ὑγιὲς οὐδὲν ἔχοντες τῆς διανοίας εἰς ἄνδρας ἐκ μειρα- 

κίων τελευτῶσι, δεινοί τε καὶ σοφοὶ γεγονότες, ὡς 

οἴονται. καὶ οὗτοι μὲν δὴ τοιοῦτοι, ὦ Θεόδωρε" τοὺς 

δὲ τοῦ ἡμετέρου χοροῦ πότερον βούλει διελθόντες ἢ 

ἐάσαντες πάλιν ἐπὶ τὸν λόγον τρεπώμεϑα, ἵνα μὴ καί, 
ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, λίαν πολὺ τῇ ἐλευϑερίᾳ καὶ μετα- 
λήψει τῶν λόγων καταχρώμεϑα; 

ΘΕΟ. Μηδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ διελθόντες. 
πάνυ γὰρ εὖ τοῦτο εἴρηκας, ὅτι οὐχ ἡμεῖς οἵ ἐν τῷ 

- ῇ - ᾿ς ς [4 3 2 Ὁ ῇ Α 

τοιῶδε χορεύοντες τῶν λόγων ὑπηρέται, ἀλλ΄ οἱ λόγοι, 

οὗ ἡμέτεροι ὥσπερ οἰκέται, καὶ ἕκαστος αὐτῶν περιμένει 
ἀποτελεσϑῆναι ὅταν ἡμῖν δοκῇ" οὔτε γὰρ δικαστὴς οὔτε 

ϑεατὴς ὥσπερ ποιηταῖς ἐπιτιμήσων τὲ καὶ ἄρξων ἐπι- 

στατεῖ παρ᾽ ἡμῖν. 
ΧΧΙΝ,. Σῷ. Ζέγωμεν δή, ὡς ἔοικεν, ἐπεὶ σοί γε 

δοκεῖ, περὶ τῶν κορυφαίων" τί γὰρ ἄν τις τούς γὲ 
φαύλως διατρίβοντας ἐν φιλοσοφίᾳ λέγοι; οὗτοι δέ που 
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ἐκ νέων πρῶτον μὲν εἰς ἀγορὰν οὐκ ἴσασι τὴν ὃδόν, 

οὐδὲ [ ὅπου δικαστήριον ἢ βουλευτήριον ἤ τι κοινὸν 
ἄλλο τῆς πόλεως συνέδριον" νόμους δὲ καὶ ψηφίσματα 

λεγόμενα ἢ γεγραμμένα οὔτε ὁρῶσιν οὔτε ἀκούουσι" 

σπουδαὶ δὲ ἑταιριῶν ἐπ᾽ ἀρχὰς καὶ σύνοδοι καὶ δεῖπνα 
καὶ σὺν αὐλητρίσι κῶμοι, οὐδὲ ὄναρ πράττειν προσί- 
σταται αὐτοῖς. εὖ δὲ ἢ κακῶς τις γέγονεν ἐν πόλει; 
ἤ τί τῷ κακόν ἐστιν ἐκ προγόνων γεγονὸς ἢ πρὸς ἀν- 

δρῶν ἢ γυναικῶν, μᾶλλον αὐτὸν λέληϑεν ἢ οἱ τῆς 

δϑαλάττης λεγόμενοι χόες. καὶ ταῦτα πάντ᾽ | οὐδ᾽ ὅτι 
οὐκ οἶδεν, οἶδεν" οὐδὲ γὰρ αὐτῶν ἀπέχεται τοῦ εὐδο- 
κιμεῖν χάριν, ἀλλὰ τῷ ὄντι τὸ σῶμα μόνον ἕν τῇ πόλει 

κεῖται αὐτοῦ καὶ ἐπιδημεῖ, ἡ δὲ διάνοια, ταῦτα πάντα 
ἡγησαμένη σμικρὰ καὶ οὐδέν, ἀτιμάσασα πανταχῇ φέρε- 

ται κατὰ Πίνδαρον, τά τὲ γᾶς ὑπένερϑε καὶ τὰ ἐπί- 

πεδα γεωμετροῦσα, οὐρανοῦ τε ὕπερ ἀστρονομοῦσα, καὶ 

πᾶσαν πάντῃ φύσιν | ἐρευνωμένη τῶν ὄντων ἕκάστου 
ὅλου, εἰς τῶν ἐγγὺς οὐδὲν αὑτὴν συγκαϑιεῖσα. 

ΘΕΟ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; 

ΣΦ). Ὥσπερ χαὶ Θαλῆν ἀστρονομοῦντα, ὦ Θεό- 
δωρε, καὶ ἄνω βλέποντα, πεσόντα εἰς φρέαρ, Θρᾷττά 

τις ἐμμελὴς καὶ χαρίεσσα ϑεραπαινὶς ἀποσκῶψαι λέ- 

γεται, ὡς τὰ μὲν ἐν οὐρανῷ προϑυμοῖτο εἰδέναι, τὰ 

δ᾽ ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ παρὰ πόδας λανϑάνοι αὐτόν. 
ταὐτὸν δὲ ἀρχεῖ σκῶμμα ἐπὶ πάντας ὅσοι ἐν φιλοσοφίᾳ 
᾿ διάγουσι. τῷ γὰρ ὄντι τὸν τοιοῦτον ὁ μὲν πλησίον 

καὶ ὃ γείτων λέληθεν, οὐ μόνον ὅτι πράττει, ἀλλ᾽ 

ὀλίγου καὶ εἰ ἄνθρωπός ἐστιν ἤ τι ἄλλο ϑρέμμα" τί 
δέ ποτ᾽ ἐστὶν ἄνθρωπος καὶ τί τῇ τοιαύτῃ φύσει 
προσήκει διάφορον τῶν ἄλλων ποιεῖν ἢ πάσχειν, ξητεῖ 

1714 
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τὲ καὶ πράγματ᾽ ἔχει διερευνώμενος. μανϑάνεις γάρ 

που, ὦ Θεόδωρε" ἢ οὔ; 
ΘΕΟ. Ἔγωγε: καὶ ἀληϑῆ λέγεις. 

Σ(), Τοιγάρτοι, ὦ φίλε, ἰδίᾳ τε συγγιγνόμενος ὃ 
Ο τοιοῦτος ἑκάστῳ καὶ δημοσίᾳ, ὕπερ ἀρχόμενος ᾿ ἔλεγον, 

ὅταν ἐν δικαστηρίῳ ἤ που ἄλλοϑιε ἀναγκασϑῇ περὶ 
τῶν παρὰ πόδας καὶ τῶν ἐν ὀφϑαλμοῖς διαλέγεσϑαι, 

γέλωτα παρέχει οὐ μόνον Θράτταις ἀλλὰ καὶ τῷ ἄλλῳ 
ὄχλῳ, εἰς φρέατά τε καὶ πᾶσαν ἀπορίαν ἐμπίπτων ὑπὸ 
ἀπειρίας, καὶ ἡ ἀσχημοσύνη δεινή, δόξαν ἀβελτερίας 
παρεχομένη" ἔν τε γὰρ ταῖς λοιδορίαις ἴδιον ἔχει 

οὐδὲν οὐδένα λοιδορεῖν, ἅτ᾽ οὐκ εἰδὼς κακὸν οὐδὲν 
οὐδενὸς ἐκ τοῦ μὴ μεμελετηκέναι" ἀπορῶν οὖν γελοῖος 

Ὁ φαίνεται. ἔν τὲ τοῖς ἐπαίνοις καὶ ταῖς τῶν ἄλλων 

μεγαλαυχίαις. οὐ προσποιήτως, ἀλλὰ τῷ ὄντι γελῶν 
ἔνδηλος γιγνόμενος ληρώδης δοκεῖ εἶναι. τύραννόν 

τε γὰρ ἢ βασιλέα ἐγκωμιαζόμενον ἕνα τῶν νομέων, 

οἷον συβώτην ἢ ποιμένα ἤ τινα βουκόλον ἡγεῖται 
ἀκούειν εὐδαιμονιξόμενον πολὺ βδάλλοντα' δυσκολώ- 

τερον δὲ ἐκείνων ξῷον καὶ ἐπιβουλότερον ποιμαίνειν 
τε καὶ βδάλλειν νομίζει αὐτούς, ἄγροικον δὲ καὶ ἀπαί- 
δευτον ὑπὸ ἀσχολίας οὐδὲν ἧττον τῶν νομέων τὸν 

Ἑ] τοιοῦτον ἀναγκαῖον γίγνεσθαι, σηκὸν ἐν ὄρει τὸ 

τεῖχος περιβεβλημένον. γῆς δὲ ὅταν μυρία πλέϑρα ἢ 
ἔτι πλείω ἀκούσῃ ὥς τις ἄρα κεκτημένος ϑαυμαστὰ 
πλήϑει κέχτηται, πάνσμικρα δοκεῖ ἀκούειν εἰς ἅπασαν 

εἰωϑὼς τὴν γῆν βλέπειν. τὰ δὲ δὴ γένη ὑμνούντων, 

ὡς γενναῖός τις ἑπτὰ πάππους πλουσίους ἔχων ἀπο- 

φῆναι, παντάπασιν ἀμβλὺ καὶ ἐπὶ σμικρὸν δρώντων 
11 ἡγεῖται τὸν ἔπαινον, ὑπὸ | ἀπαιδευσίας οὐ δυναμένων 
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εἰς τὸ πᾶν ἀεὶ βλέπειν οὐδὲ λογίζεσϑαι ὅτι πάππων 

καὶ προγόνων μυριάδες ἑκάστῳ γεγόνασιν ἀναρίϑμητοι, 

ἐν αἷς πλούσιοι καὶ πτωχοὶ καὶ βασιλεῖς καὶ δοῦλοι 
βάρβαροί τε καὶ Ἕλληνες πολλάκις μυρίοι γεγόνασιν 
ὁτῳοῦν" ἀλλ᾽ ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι καταλόγῳ προγόνων 
σεμνυνομένων καὶ ἀναφερόντων εἰς «Πρακλέα τὸν ᾽4μ- 
φιτρύωνος ἄτοπα αὐτῷ καταφαίνεται τῆς σμικρολογίας, 

ὅτι δὲ ὃ ἀπ᾽ ᾿“μφιτρύωνος εἰς τὸ [ ἄνω πεντεκαιεικο- 

στὸς τοιοῦτος ἦν, οἵα συνέβαινεν αὐτῷ τύχη, καὶ ὃ 
πεντηκοστὸς ἀπ᾽ αὐτοῦ, γελᾷ οὐ δυναμένων λογίξζεσϑαί 

τε καὶ χαυνότητα ἀνοήτου ψυχῆς ἀπαλλάττειν. ἐν 

ἅπασι δὴ τούτοις ὃ τοιοῦτος ὑπὸ τῶν πολλῶν κατα- 

γελᾶται. τὰ μὲν ὑπερηφάνως ἔχων, ὡς δοκεῖ, τὰ δ᾽ ἐν 

ποσὶν ἀγνοῶν τὲ καὶ ἐν ἑκάστοις ἀπορῶν. 
ΘΕῸ. Παντάπασι τὰ γιγνόμενα λέγεις, ὦ Σώκρατες. 

ΧΧΥ. Σῶ. Ὅταν δέ γέ τινα αὐτός, ὦ φίλε, 
ἑλκύσῃ ἄνω, καὶ ἐθελήσῃ τις αὐτῷ | ἐκβῆναι ἐκ τοῦ 
τί ἐγὼ σὲ ἀδικῶ ἢ σὺ ἐμέ; εἰς σκέψιν αὐτῆς δικαιο- 

σύνης τὲ καὶ ἀδικίας, τί τε ἑκάτερον αὐτοῖν καὶ τί 

τῶν πάντων ἢ ἀλλήλων διαφέρετον, ἢ ἐκ τοῦ εἰ βασι- 

λεὺς εὐδαίμων κεχτημένος τ᾽ αὖ πολὺ χουσίον, βασι- 
λείας πέρι καὶ ἀνθρωπίνης ὅλως εὐδαιμονίας καὶ ἀϑλιό- 

τητος ἐπὶ σκέψιν, ποίω τέ τινε ἐστὸν καὶ τίνα τρόπον 
ἀνθρώπου φύσει προσήκει τὸ μὲν χτήσασϑαι αὐτοῖν, 
τὸ δὲ ἀποφυγεῖν --- περὶ τούτων ἁπάντων ὅταν αὖ 

δέῃ λόγον διδόναι τὸν | σμικρὸν ἐκεῖνον τὴν ψυχὴν 
καὶ δριμὺν καὶ δικανικόν, πάλιν αὖ τὰ ἀντίστροφα 
ἀποδίδωσιν" ἰλιγγιῶν τε ἀπὸ ὑψηλοῦ κρεμασϑεὶς καὶ 

βλέπων μετέωρος ἄνωθεν ὑπὸ ἀηϑείας ἀδημονῶν τε 
καὶ ἀπορῶν καὶ βαρβαρίζων γέλωτα Θράτταις μὲν οὐ 
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παρέχει οὐδ᾽ ἄλλῳ ἀπαιδεύτῳ οὐδενί, οὐ γὰρ αἰσϑά- 
νονται, τοῖς δ᾽ ἐναντίως ἢ ὡς ἀνδραπόδοις τραφεῖσιν 

ἅπασιν. οὗτος δὴ ἑκατέρου τρόπος, ὦ Θεόδωρε, ὃ μὲν 
τῷ ὄντι ἐν ἐλευϑερίᾳ τὲ καὶ σχολῇ τεϑραμμένου, | ὃν 

δὴ φιλόσοφον καλεῖς, ᾧ ἀνεμέσητον εὐήϑει δοκεῖν καὶ 

οὐδενὶ εἶναι, ὅταν εἰς δουλικὰ ἐμπέσῃ διακονήματα, 

οἷον στρωματόδεσμον μὴ ἐπισταμένου συσκευάσασϑαι 

μηδὲ ὄψον ἡδῦναι ἢ ϑῶπας λόγους" ὁ δ᾽ αὖ τὰ μὲν 
τοιαῦτα πάντα δυναμένου τορῶς τὸ καὶ ὀξέως διακο- 

νεῖν, ἀναβάλλεσϑαι δὲ οὐκ ἐπισταμένου ἐπιδέξια ἐλευ- 
ϑέρως οὐδέ γ᾽ ἁρμονίαν λόγων λαβόντος  ὀρϑῶς 
ὑμνῆσαι ϑεῶν τε καὶ ἀνδρῶν εὐδαιμόνων βίον ἀληϑῆ. 

ΘΕΟ. Εἰ πάντας, ὦ Σώκρατες, πείϑοις ἃ λέγεις 

ὥσπερ ἐμέ, πλείων ἂν εἰρήνη καὶ κακὰ ἐλάττω κατ᾽ 

ἀνθρώπους εἴη. 
Σ. ᾽4λλ᾽ οὔτ᾽ ἀπολέσϑαι τὰ κακὰ δυνατόν, ὦ 

Θεόδωρε' ὑπεναντίον γάρ τι τῷ ἀγαϑῷ ἀεὶ εἶναι 
ἀνάγκη" οὔτ᾽ ἐν ϑεοῖς αὐτὰ ἱδρῦσϑαι, τὴν δὲ ϑνητὴν 
φύσιν καὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ ἀνάγκης. διὸ 
καὶ πειρᾶσϑαι χρὴ ἐνθένδε ἐκεῖσε φεύγειν ὅτι τάχιστα. 
φυγὴ | δὲ ὁμοίωσις ϑεῷ κατὰ τὸ δυνατόν" ὁμοίωσις 
δὲ δίκαιον καὶ ὅσιον μετὰ φρονήσεως γενέσϑαι. ἀλλὰ 
γάρ, ὦ ἄριστε, οὐ πάνυ ῥάδιον πεῖσαι ὡς ἄρα οὐχ 
ὧν ἕνεκα οἵ πολλοί φασι δεῖν πονηρίαν μὲν φεύγειν, 
ἀρετὴν δὲ διώκειν, τούτων χάριν τὸ μὲν ἐπιτηδευτέον, 

τὸ δ᾽ οὔ, ἵνα μὴ κακὸς καὶ ἵνα ἀγαϑὸς δοκῇ εἶναι" 

ταῦτα γάρ ἐστιν ὃ λεγόμενος γραῶν ὕϑλος, ὡς ἐμοὶ 
φαίνεται" τὸ δὲ ἀληϑὲς ὧδε λέγωμεν. ϑεὸς οὐδαμῇ 
οὐδαμῶς ἄδικος, ἀλλ᾽ [ ὡς οἷόν τε δικαιότατος, καὶ 
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γένηται ὅτι δικαιότατος. περὶ τούτου καὶ ἣ ὡς ἀλη- 

ϑῶς δεινότης ἀνδρὸς καὶ οὐδενία τε καὶ ἀνανδρία. ἡ 

μὲν γὰρ τούτου γνῶσις σοφία καὶ ἀρετὴ ἀληϑινή, ἡ 
ὃὲ ἄγνοια ἀμαϑία καὶ κακία ἐναργής" αἱ δ᾽ ἄλλαι δει- 

νότητές τε δοχοῦσαι καὶ σοφίαι ἐν μὲν πολιτικαῖς 
δυναστείαις γιγνόμεναι φορτικαί, ἐν δὲ τέχναις βά- 

ναυσοι. τῷ οὖν ἀδικοῦντι καὶ ἀνόσια λέγοντι ἢ ἡ 
πράττοντι μαχρῷ ἄριστ᾽ ἔχει τὸ μὴ συγχωρεῖν δεινῷ 
ὑπὸ πανουργίας εἶναι" ἀγάλλονται γὰρ τῷ ὀνείδει καὶ 

οἴονται ἀκούειν ὅτι οὐ λῆροί εἰσι. γῆς ἄλλως ἄχϑη. 

ἀλλ᾽ ἄνδρες οἵους δεῖ ἐν πόλει τοὺς σωϑησομένουο. 

λεχτέον οὖν τἀληϑές, ὅτι τοσούτῳ μᾶλλόν εἰσιν οἷοι 
οὐκ οἴονται, ὅτε οὐχὶ οἴονται᾽ ἀγνοοῦσι γὰρ ξημίαν 
ἀδικίας. ὃ δεῖ ἥκιστα ἀγνοεῖν. οὐ γάρ ἐστιν ἣν δὸο- 

κοῦσι, πληγαί τε καὶ ϑάνατοι, ὧν ἐνίοτε πάσχουσιν 
οὐδὲν ἀδικοῦντες, ἀλλὰ ἣν ἀδύνατον | ἐχφυγεῖν. 

ΘΕΟ. Τίνα δὴ λέγεις; 

Σ. Παραδειγμάτων, ὦ φίλε, ἐν τῷ ὄντι ἕἑστώ- 
τῶν. τοῦ μὲν ϑείου εὐδαιμονεστάτου, τοῦ δὲ ἀϑέου 
ἀϑλιωτάτου, οὐχ ὁρῶντες ὅτι οὕτως ἔχει, ὑπὸ ἠλιϑιό- 

τητός τε καὶ τῆς ἐσχάτης ἀνοίας λανθάνουσι τῷ μὲν 

ὁμοιούμενοι διὰ τὰς | ἀδίκους πράξεις. τῷ δὲ ἀνο- 
μοιούμενοι. οὗ δὴ τίνουσι δίκην ξῶντες τὸν εἰχότα 

βίον ᾧ ὁμοιοῦνται" ἐὰν δ᾽ εἴπωμεν ὅτι, ἂν μὴ ἀπαλ- 

λαγῶσι τῆς δεινότητος, καὶ τελευτήσαντας αὐτοὺς ἐκεῖ- 

νος μὲν ὁ τῶν χαχῶν χαϑαρὸς τόπος οὐ δέξεται, 
ἐνθάδε δὲ τὴν αὑτοῖς ὁμοιότητα τῆς διαγωγῆς ἀεὶ 
ἕξουσι, κακοὶ κακοῖς συνόντες, ταῦτα δὴ καὶ παντά- 

πασιν ὡς δεινοὶ καὶ πανοῦργοι ἀνοήτων τινῶν ἀκού- 

σονται. 

117 



9520 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 140 

ΘΕΟ. Καὶ μάλα δή, ὦ Σώκρατες. 
Β Σἕ). Οἷδά τοι, ἰ ὦ ἕταῖρε. ἕν μέντοι τι αὐτοῖς 

συμβέβηκεν, ὅτι ἂν ἰδίᾳ λόγον δέῃ δοῦναί τε καὶ 
δέξασϑαι περὶ ὧν ψέγουσι, καὶ ἐθελήσωσιν ἀνδρικῶς 
πολὺν χρόνον ὑπομεῖναι καὶ μὴ ἀνάνδρως φεύγειν, 
τότε ἀτόπως, ὦ δαιμόνιε, τελευτῶντες οὐκ ἀρέσκουσιν 

αὐτοὶ αὑτοῖς περὶ ὧν λέγουσι, καὶ ἡ ῥητορικὴ ἐκείνη 
πῶς ἀπομαραίνεται, ὥστε παίδων μηδὲν δοκεῖν δια- 

φέρειν. περὶ μὲν οὖν τούτων, ἐπειδὴ καὶ πάρεργα 
Ο τυγχάνει λεγόμενα, ἀποστῶμεν" εἰ δὲ μή, πλείω ἀεὶ | 

ἐπιρρέοντα καταχώδει ἡμῶν τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον" ἐπὶ 
δὲ τὰ ἔμπροσϑεν ἴωμεν, εἰ καὶ σοὶ δοκεῖ, 

ΘΕΟ. Ἐμοὶ μὲν τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες, οὐκ 
ἀηδέστερα ἀκούειν᾽ ῥάω γὰρ τηλικῷδε ὄντι ἐπακολου- 
ϑεῖν" εἰ μέντοι δοκεῖ, πάλιν ἐπανίωμεν. 

ΧΧΥΙ. Σὼ, Οὐκοῦν ἐνταῦϑά που ἦμεν τοῦ λό- 
γου, ἐν ᾧ ἔφαμεν τοὺς τὴν φερομένην οὐσίαν λέγον- 
τας, καὶ τὸ ἀεὶ δοχοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι τούτῳ 
ᾧ δοκεῖ, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἐθέλειν διισχυρίξεσϑαι, 

Ὁ χαὶ οὐχ ἥκιστα περὶ τὰ δίκαια, ὡς | παντὸς μᾶλλον, ἃ 

ἂν ϑῆται πόλις δόξαντα αὑτῇ, ταῦτα καὶ ἔστι δίκαια 
τῇ ϑεμένῃ, ξωσπερ ἂν κέηται" περὶ δὲ τἀγαθοῦ οὐδένα 
ἀνδρεῖον ἔϑ᾽ οὕτως εἶναι, ὥστε τολμᾶν διαμάχεσϑαι 

ὅτι καὶ ἃ ἂν ὠφέλιμα οἰηϑεῖσα πόλις ἑαυτῇ ϑῆται, 
καὶ ἔστι τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἂν κέηται ὠφέλιμα, 
πλὴν εἴ τις τὸ ὄνομα λέγοι" τοῦτο δέ που σκῶμμ᾽ ἂν 
εἴη πρὸς ὃ λέγομεν. οὐχί, 

ΘΕΌ. Πάνυ γε. 

1 Σ᾿), Μὴ γὰρ | λεγέτω τὸ ὄνομα, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα 

ὃ ὀνομαξόμενον ϑεωρεῖται. 
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ΘΕΟ. Μὴ γάρ. 
Σῷ, ᾿4λλ᾽ ὃ ἂν τοῦτο ὀνομάξῃ, τούτου δήπου 

στοχάξεται νομοϑετουμένη, καὶ πάντας τοὺς νόμους, 

καϑ᾽ ὅσον οἴεταί τε καὶ δύναται, ὡς ὠφελιμωτάτους 
ἑαυτῇ τίϑεται" ἢ πρὸς ἄλλο τι βλέπουσα νομοϑετεῖται; 

Ι ΘΕΟ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ, Ἦ οὖν καὶ τυγχάνει ἀεί, ἢ πολλὰ καὶ δια- 

μαρτάνει ἑκάστη; 
ΘΕΟ. Οἶμαι ἔγωγε καὶ ἁμαρτάνειν. 
Σ,Ὁ, Ἔτι τοίνυν ἐνθένδε ἂν μᾶλλον πᾶς τις 

ὁμολογήσειεν ταὐτὰ ταῦτα, εἰ περὶ παντός τις τοῦ 

εἴδους ἐρωτῴη, ἐν ᾧ καὶ τὸ ὠφέλιμον τυγχάνει ὄν: 
Ἁ Χ , ἔστι δέ που καὶ περὶ τὸν μέλλοντα χρόνον. ὅταν γὰρ 

νομοϑετώμεϑα, ὡς ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους 

τιϑέμεϑα εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον' τοῦτο δὲ μέλλον 
ὀρϑῶς ἂν λέγοιμεν. 

ΘΕΟ, | Πάνυ γε. 
Σ Δ, Ἴϑι δή, οὑτωσὶ ἐρωτῶμεν Πρωταγόραν ἢ 

ἄλλον τινὰ τῶν ἐχείνῳ τὰ αὐτὰ λεγόντων" πάντων 
μέτρον ἄνθρωπός ἐστιν, ὡς φατέ, ὦ Πρωταγόρα, 

λευχῶν, βαρέων, κούφων, οὐδενὸς ὅτου οὐ τῶν τοιού- 

τῶν" ἔχων γὰρ αὐτῶν τὸ κριτήριον ἐν αὑτῷ, οἷα πάσχει 
τοιαῦτα οἰόμενος, ἀληϑῆ τε οἴεται αὑτῷ καὶ ὄντα. 
οὐχ οὕτω; 

ΘΕΟ. Οὕτω. 
ΣΦ, Ἦ καὶ τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι, φήσομεν, ὦ 

Πρωταγόρα, ἔχει τὸ κριτήριον ἐν αὑτῷ, καὶ οἷα 1 ἂν 
οἰηϑῇ ἔσεσϑαι, ταῦτα καὶ γίγνεται ἐχείνῳ τῷ οἰηϑέντι; 

οἷον ϑερμά, ἄρ᾽ ὅταν τις οἰηϑῇ ἰδιώτης αὑτὸν πυρε- 
τὸν λήψεσθαι καὶ ἔσεσϑαι ταύτην τὴν ϑερμότητα, καὶ 

ῬΩΔΊΟΙ 21 
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ἕτερος. ἰατρὸς δέ, ἀντοιηϑῇ, κατὰ τὴν ποτέρου δόξαν 

φῶμεν τὸ μέλλον ἀποβήσεσϑαι; ἢ κατὰ τὴν ἀμφοτέρων, 
καὶ τῷ μὲν ἰατρῷ οὐ ϑερμὸς οὐδὲ πυρέττων γενήσεται, 
ἑαυτῷ δὲ ἀμφότερα; 

ΘΕΟ. ΓΓλοῖον μέντ᾽ ἂν εἴη. 
ΣΩ, ᾽4λλ᾽, οἶμαι, περὶ οἴνου γλυκύτητος καὶ αὐ- 

στηρότητος μελλούσης | ἔσεσϑαι ἡ τοῦ γεωργοῦ δόξα, 
ἀλλ᾽ οὐχ ἡ τοῦ κιϑαριστοῦ κυρία. 

ΘΕΟ. Τί μήν; 

ΣΩ. Οὐδ᾽ ἂν αὖ περὶ ἀναρμόστου τε καὶ εὐαρ- 
μόστου ἐσομένου παιδοτρίβης ἂν βέλτιον δοξάσειεν 

μουσικοῦ, ὃ καὶ ἔπειτα αὐτῷ παιδοτρίβῃ δόξει εὐάρ- 
μοστον εἶναι. 

ΘΕΟ. Οὐδαμῶς. 

Σ. Οὐκοῦν καὶ τοῦ μέλλοντος ἑστιάσεσϑαι μὴ 
μαγειρικοῦ ὄντος, Θδκευαζομένης ϑοίνης, ἀκυροτέρα ἡ 
κρίσις τῆς τοῦ ὀψοποιοῦ περὶ τῆς ἐσομένης ἡδονῆς. 
περὶ μὲν γὰρ τοῦ ἤδη | ὄντος ἑκάστῳ ἡδέος ἢ γεγο- 

νότος μηδέν πω τῷ λόγῳ διαμαχώμεϑα, ἀλλὰ περὶ τοῦ 

μέλλοντος ἑκάστῳ καὶ δόξειν καὶ ἔσεσϑαν πότερον 
αὐτὸς αὑτῷ ἄριστος κριτής, ἢ σύ, ὦ Πρωταγόρα, τό 
γε περὶ λόγους πιϑανὸν ἑκάστῳ ἡμῶν ἐσόμενον εἰς 

δικαστήριον βέλτιον ἂν προδοξάσαις ἢ τῶν ἰδιωτῶν 
ὁστισοῦν: 

ΘΕΟ. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε σφόδρα 
ὑπισχνεῖτο πάντων διαφέρειν αὐτός. 

Σῷ. Νὴ Δία, ὦ μέλε: ἢ οὐδείς γ᾽ ἂν αὐτῷ διε- 
λέγετο | διδοὺς πολὺ ἀργύριον, εἰ μὴ τοὺς συνόντας 
ἔπειϑεν ὅτι καὶ τὸ μέλλον ἔσεσϑαί τε καὶ δόξειν οὔτε, 
μάντις οὔτε τις ἄλλος ἄμεινον κρίνειεν ἂν ἢ αὐτός [αὑτῷ]}. 
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ΘΕΟ. ᾿4ληϑέστατα. 
ΣΩ,. Οὐκοῦν καὶ αἷ νομοϑεσίαι καὶ τὸ ὠφέλιμον 

περὶ τὸ μέλλον ἐστί, καὶ πᾶς ἂν ὁμολογοῖ νομοϑετου- 
μένην πόλιν πολλάκις ἀνάγκην εἶναι τοῦ ὠφελιμωτάτου 

ἀποτυγχάνειν; 

ΘΕῸ, ἱΜάλα γε. 

Σ ὦ. Μετρίως ἄρα ἡμῖν πρὸς τὸν διδάσκαλόν 
σου εἰρήσεται. ὅτι ἀνάγκη | αὐτῷ ὁμολογεῖν σοφώτερόν 

τε ἄλλον ἄλλου εἶναι καὶ τὸν μὲν τοιοῦτον μέτρον 
εἶναι, ἐμοὶ δὲ τῷ ἀνεπιστήμονι μηδὲ ὁπωστιοῦν ἀνάγ- 
κὴν εἶναι μέτρῳ γίγνεσθαι, ὡς ἄρτι μὲ ἠνάγκαξεν ὁ 

ὑπὲρ ἐκείνου λόγος. εἴτ᾽ ἐβουλόμην εἴτε μή, τοιοῦτον 

εἶναι. 
ΘΕΟ. Ἐχκείνῃ μοι δοκεῖ, ὦ πο ἀπ: μάλιστα 

ἁλίσκεσϑαι ὃ λόγος, ἁλισκόμενος καὶ ταύτῃ. ἧ τὰς τῶν 

ἄλλων δόξας κυρίας ποιεῖ, αὗται δὲ ἐφάνησαν τοὺς 

ἐχείνου λόγους οὐδαμῇ ἀληϑεῖς ἡγούμεναι. 

ΣΩ,. 1 Πολλαχῆ,. ὦ Θεόδωρε, καὶ ἄλλῃ ἂν τό γε 
τοιοῦτον ἁλοίη μὴ πᾶσαν παντὸς ἀληϑῆ δόξαν εἶναι" 
περὶ δὲ τὸ παρὸν ἑκάστῳ πάϑος, ἐξ ὧν αἱ αἰσϑήσεις 

καὶ αἷ κατὰ ταύτας δόξαι γίγνονται, χαλεπώτερον ἑλεῖν 

ὡς οὐκ ἀληϑεῖς. ἴσως δὲ οὐδὲν λέγω" ἀνάλωτοι γάρ, 
εἰ ἔτυχον, εἰσίν, καὶ οἵ φάσκοντες αὐτὰς ἐναργεῖς τε 

εἶναι καὶ ἐπιστήμας τάχα ἂν ὄντα λέγοιεν, καὶ Θεαί- 
τητος ὅδε οὐκ ἀπὸ σκοποῦ εἴρηκεν αἴσϑησιν καὶ ἐπι- 

στήμην ταὐτὸν ϑέμενος. προσιτέον οὖν ||, ἐγγυτέρω, 
ὡς ὃ ὑπὲρ Πρωταγόρου λόγος ἐπέταττε, καὶ σκεπτέον 
τὴν φερομένην ταύτην οὐσίαν διακρούοντα, εἴτε ὑγιὲς 

εἴτε σαϑοὸν φϑέγγεται" μάχη δ᾽ οὖν περὶ αὐτῆς οὐ 
φαύλη οὐδ᾽ ὀλίγοις γέγονεν. 

21Ὲ 
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ΧΧΥΤΙ. ΘΕῸ. Πολλοῦ καὶ δεῖ φαύλη εἶναι, 
ἀλλὰ περὶ μὲν τὴν ᾿Ιωνίαν καὶ ἐπιδίδωσι πάμπολυ. οἵ 
γὰρ τοῦ Ἡρακλείτου ἕταῖροι χορηγοῦσι τούτου τοῦ 
λόγου μάλα ἐρρωμένως. 

ΣΩ, Τῷ τοι, ὦ φίλε Θεόδωρε, μᾶλλον σκεπτέον 
καὶ ἐξ ἀρχῆς, ὥσπερ αὐτοὶ | ὑποτείνονται. 

ΘΕΟ. Παντάπασι μὲν οὖν. καὶ γάρ, ὦ Σώκρατες, 
περὶ τούτων τῶν Ἡρακλειτείων ἤ, ὥσπερ σὺ λέγεις, 

Ὁμηρείων καὶ ἔτι παλαιοτέρων, αὐτοῖς μὲν τοῖς περὶ 
τὴν Ἔφεσον, ὅσοι προσποιοῦνται ἔμπειροι εἶναι, οὐδὲν 

(ἰᾶλλον οἷόν τε διαλεχϑῆναι ἢ τοῖς οἰστρῶσιν. ἀτε- 
χνῶς γὰρ κατὰ τὰ συγγράμματα φέρονται, τὸ δ᾽ ἐπι- 
μεῖναν ἐπὶ λόγῳ καὶ ἐρωτήματι καὶ ἡσυχίως ἔν μέρει 
ἀποκρίνασθαι καὶ ἐρέσϑαι ἧττον [ αὐτοῖς ἔνι ἢ τὸ 
μηδέν" μᾶλλον δὲ ὑπερβάλλει τὸ οὐδ᾽ οὐδὲν πρὸς τὸ 
μηδὲ σμικρὸν ἐνεῖναι τοῖς ἀνδράσιν ἡσυχίας. ἀλλ᾽ ἄν 

τινά τι ἔρῃ, ὥσπερ ἔκ φαρέτρας ῥδηματίσκια αἰνιγμα- 
τώδη ἀνασπῶντες ἀποτοξεύουσι, κἂν τούτου ζητῇς 

λόγον λαβεῖν, τί εἴρηκεν, ἑτέρῳ πεπλήξει καινῶς μετω- 

νομασμένῳ, περανεῖς δὲ οὐδέποτε οὐδὲν πρὸς οὐδένα 
αὐτῶν᾽ οὐδέ γε ἐκεῖνοι αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους, ἀλλ᾽ εὖ 
πάνυ φυλάττουσι τὸ μηδὲν βέβαιον ἐᾶν εἶναι μήτ᾽ ᾿ ἐν 
λόγῳ μήτ᾽ ἐν ταῖς αὑτῶν ψυχαῖς, ἡγούμενοι, ὡς ἐμοὶ 
δοκεῖ, αὐτὸ στάσιμον εἶναι" τούτῳ δὲ πάνυ πολεμοῦσιν, 
καὶ καϑ'’ ὅσον δύνανται πανταχόϑεν ἐκβάλλουσιν. 

Σῷ, Ἴσως, ὦ Θεόδωρε, τοὺς ἄνδρας μαχομένους 
ἑώρακας, εἰρηνεύουσιν δὲ οὐ συγγέγονας᾽ οὐ γὰρ σοὺ 
ἑταῖροί εἰσιν: ἀλλ᾽, οἶμαι, τὰ τοιαῦτα τοῖς μαϑηταῖς 
ἐπὶ σχολῆς φράξουσιν, οὺςΣ ἂν βούλωνται ὁμοίους αὗ- 

τοῖς ποιῆσαι. 
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ΘΕΟ. Ποίοις μαϑηταῖς,. ὦ δαιμόνιε; οὐδὲ γί- 
γνεται τῶν | τοιούτων ἕτερος ἑτέρου μαϑητής, ἀλλ᾽ 
αὐτόματοι ἀναφύονται, ὁπόϑεν ἂν τύχῃ ἕκαστος αὐτῶν 

ἐνθουσιάσας. καὶ τὸν ἕτερον ὁ ἕτερος οὐδὲν ἡγεῖται 

εἰδέναι. παρὰ μὲν οὖν τούτων, ὅπερ ἦα ἐρῶν. οὐκ 
ἄν ποτὲ λάβοις λόγον οὔτε ἑκόντων οὔτε ἀκόντων" 

αὐτοὺς δὲ δεῖ παραλαβόντας ὥσπερ πρόβλημα ἐπισκο- 
πεῖσϑαι. 

Σ,). Καὶ μετρίως γε λέγεις. τό γε δὴ πρόβλημα 
ἄλλο τι παρειλήφαμεν παρὰ μὲν τῶν ἀρχαίων μετὰ 

ποιήσεως ἐπικρυπτομένων τοὺς | πολλούς, ὡς ἡ γένεσις Ὁ 

τῶν ἄλλων πάντων Ὡκεανός τε καὶ Τηϑὺς ῥεύματα 
’ ᾿ “φὰΝ [ν Ἁ Ἁ - ἰν , Φ’ 

τυγχάνει καὶ οὐδὲν ἕστηκε, παρὰ δὲ τῶν ὑστέρων ἅτε 

σοφωτέρων ἀναφανδὸν ἀποδεικνυμένων, ἵνα καὶ οἵ 

σκυτοτόμοι αὐτῶν τὴν σοφίαν μάϑωσιν ἀκούσαντες 

καὶ παύσωνται ἠλιϑίως οἰόμενοι τὰ μὲν ἑστάναι. τὰ 

ὃξ χινεῖσϑαι τῶν ὄντων. μαϑόντες δὲ ὅτι πάντα κι- 
» -" 3 ’ 5. αἱ 9 ιν 55 ΄ 5᾽ Υ̓ 

νεῖται τιμῶσιν αὐτούς; ὀλίγου δὲ ἐπελαϑόμην, ὦ Θεό- 

δωρε, ὅτι ἄλλοι αὖ τἀναντία τούτοις ἀπεφήναντο, οἷον 
Ι ἀκίνητον τελέϑειν ᾧ πάντ᾽ ὄνομ᾽ εἶναι, καὶ ἄλλα 

ὅσα Μέλισσοί τε καὶ Παρμενίδαι ἐναντιούμενοι πᾶσι 
[2 ’, ς δ ΑΔ 3 Ἁ ΝῊ ΟΡ τούτοις διισχυρίζονται, ὡς ἕν τε πάντα ἐστὶ καὶ ἕστη- 

χὲν αὐτὸ ἐν αὑτῷ οὐκ ἔχον χώραν ἕν ἡ κινεῖται. 

τούτοις οὖν, ὦ ἕταῖρε, πᾶσι τί χρησόμεϑα; κατὰ σμι- 
χρὸν γὰρ προϊόντες λελήϑαμεν ἀμφοτέρων εἰς τὸ μέσον 

πεπτωκότες, καὶ ἂν μή πῃ ἀμυνόμενοι διαφύγωμεν, | 
δίκην δώσομεν ὥσπερ οἱ ἕν ταῖς παλαίστραις διὰ 

γραμμῆς παίζοντες, ὅταν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ληφϑέντες 

ἕλκωνται εἰς τἀναντία. δοκεῖ οὖν μοι τοὺς ἑτέρους 

πρότερον σκεπτέον, ἐφ᾽ οὕσπερ ὡρμήσαμεν, τοὺς δέον- 
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τας᾽ καὶ ἐὰν μέν τι φαίνωνται λέγοντες, συνέλξομεν 
μετ᾽ αὐτῶν ἡμᾶς αὐτούς, τοὺς ἑτέρους ἐκφυγεῖν πει- 
ρώμενοι" ἐὰν δὲ οἵ τοῦ ὅλου στασιῶται ἀληϑέστερα 
λέγειν δοκῶσι, φευξόμεϑα παρ᾽ αὐτοὺς ἀπ’ αὖ τῶν 
τὰ ἀκίνητα κινούντων. ἀμφότεροι δ᾽ ἂν φανῶσι μηδὲν 

μέτριον λέγοντες, γελοῖον ἐσόμεϑα ἡγούμενον ἡμᾶς 

μὲν τὶ λέγειν φαύλους ὄντας, παμπαλαίους δὲ καὶ 
πασσόφους ἄνδρας ἀποδεδοκιμακότες. ὅρα οὖν, ὦ Θεό- 
δωρε, εἰ λυσιτελεῖ εἰς τοσοῦτον προϊέναι κίνδυνον. 

ΘΕΟ. Οὐδὲν μὲν οὖν ἀνεκτόν, ὦ Σώκρατες, μὴ 
οὐ διασκέψασϑαι τί λέγουσιν ἑκάτεροι τῶν ἀνδρῶν. 

ΧΧΥΤΠ. Σῷ. Σκχεπτέον ἂν εἴη σοῦ γε οὕτω 

προϑυμουμένου. δοκεῖ οὖν μοι ἀρχὴ εἶναι τῆς σκέψεως 
κινήσεως πέρι, ποῖόν τί ποτε ἄρα λέγοντές φασι τὰ 
πάντα κινεῖσϑαι. βούλομαι δὲ λέγειν τὸ τοιόνδε" πό- 
τερον ἕν τι εἶδος αὐτῆς λέγουσιν ἤ, ὥσπερ ἐμοὶ φαί- 
νεται, δύο; μὴ μέντοι μόνον ἐμοὶ δοκείτω, ἀλλὰ συμ- 

μέτεχε καὶ σύ, ἵνα κοινῇ πάσχωμεν, ἄν τι καὶ δέῃ. 
καί μοι λέγε" ρα κινεῖσϑαι καλεῖς, ὅταν τι χώραν ἔκ 
χώρας μεταβάλλῃ ἢ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ στρέφηται; 

ΘΕῸ. Ἔγωγε. 

ΣΩ, Τοῦτο μὲν τοίνυν ἕν ἔστω εἶδος. ὅταν δὲ 
ἢ μὲν ἐν τῷ αὐτῷ, γηράσκῃ δέ, ἢ 1 μέλαν ἐκ λευκοῦ 
ἢ σκληρὸν ἐκ μαλακοῦ γίγνηται, ἤ τινα ἄλλην ἀλλοίω- 

σιν ἀλλοιῶται, ἄρα οὐκ ἄξιον ἕτερον εἶδος φάναι κι- 

νήσεως; 

ΘΕΙ͂Ο. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

ΣΩ, ἀναγκαῖον μὲν οὖν. δύο δὴ λέγω τούτω 
εἴδη κινήσεως, ἀλλοίωσιν, τὴν δὲ φοράν. 

ΘΕΟ. Ὀρϑῶς γε λέγων. 
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Σ(). Τοῦτο τοίνυν οὕτω διελόμενοι διαλεγώμεϑα 

ἤδη τοῖς τὰ πάντα φάσκουσιν κινεῖσϑαι καὶ ἐρωτῶμεν" 

πότερον πᾶν φατὲ ἀμφοτέρως κινεῖσϑαι, φερόμενόν τὲ 

καὶ ἀλλοιούμενον, ἢ τὸ μέν τι ἀμφοτέρως, τὸ δ᾽ 

ἑτέρως; 
ΘΕΟ. ᾿4λλὰ μὰ 44 ἔγωγε οὐκ ἔχω εἰπεῖν" οἶμαι 

δ᾽ ἂν φάναι ἀμφοτέρως. 
Σῷ. Εἰ δέ γε μή, ὦ ἑταῖρε, κινούμενά τε αὐτοῖς 

καὶ ἑστῶτα φανεῖται, καὶ οὐδὲν μᾶλλον ὀρϑῶς ἕξει 

εἰπεῖν ὅτι κινεῖται τὰ πάντα ἢ ὅτι ἕστηκεν. 

ΘΕῸ. ᾿4ληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ, Οὐκοῦν ἐπειδὴ κινεῖσθαι αὐτὰ δεῖ. τὸ δὲ 

(μὴ κινεῖσϑανι μὴ ἐνεῖναι μηδενί, πάντα δὴ πᾶσαν | 

κίνησιν ἀεὶ κινεῖται. 
ΘΕῸ. ᾿Ζνάγκη. 

ΣΦ. Σκχόπει δή μοι τόδε αὐτῶν" τῆς ϑερμότητος 
ἢ λευχότητος ἢ ὁτουοῦν γένεσιν οὐχ οὕτω πὼς ἐλέ- 

γομὲν φάναι αὐτούς, φέρεσϑαιν ἕκαστον τούτων ἅμα 

αἰσϑήσει μεταξὺ τοῦ ποιοῦντός τε καὶ πάσχοντος, καὶ 
τὸ μὲν πάσχον αἰσϑητὴν ἀλλ᾽ οὐκ αἴσϑησιν ἔτι γίγνε- 
ὄϑαι, τὸ δὲ ποιοῦν ποιόν τι ἀλλ᾽ οὐ ποιότητα; ἴσως 

οὖν ἣ ποιότης ἅμα ἀλλόκοτόν τε φαίνεται ὄνομα καὶ 

οὐ μανϑάνεις ἁϑρόον λεγόμενον" κατὰ μέρη οὖν ἄκουε. 
Ι τὸ γὰρ ποιοῦν οὔτε ϑερμότης οὔτε λευκότης, ϑεομὸν 

δὲ καὶ λευκὸν γίγνεται, καὶ τἄλλα οὕτω μέμνησαι 
γάρ που καὶ ἐν τοῖς πρόσϑεν ὅτι οὕτως ἐλέγομεν, ἕν 
μηδὲν αὐτὸ χαϑ' αὑτὸ εἶναι, μηδ᾽ αὖ τὸ ποιοῦν ἢ 
πάσχον, ἀλλ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων πρὸς ἄλληλα συγγιγνο- 

μένων τὰς αἰσϑήσεις καὶ τὰ αἰσϑητὰ ἀποτίκτοντα τὰ 

μὲν ποιὰ ἄττα γίγνεσϑαι, τὰ δὲ αἰσϑανόμενα. 

182 
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ΘΕΟ. Μέμνημαι" πῶς δ᾽ οὔ; 

Σῷ. Τὰ μὲν τοίνυν ἄλλα χαίρειν ἐάσωμεν, εἴτε 
Ι ἄλλως εἴτε οὕτως λέγουσιν" οὗ δ᾽ ἕνεκα λέγομεν, 
τοῦτο μόνον φυλάττωμεν, ἐρωτῶντες" κινεῖται καὶ ῥεῖ, 

ὥς φατε, τὰ πάντα; ἦ γάρ; 
ΘΕΟ. Ναί. 

Σ᾿, Οὐκοῦν ἀμφοτέρας ἃς διειλόμεθα κινήδεις, 

φερόμενά τε καὶ ἀλλοιούμενα; 
ΘΕΟ. Πῶς δ᾽ οὔ; εἴπερ γε δὴ τελέως κινή- 

σεται. 
Σῷ. Εἰ μὲν τοίνυν ἐφέρετο μόνον, ἠλλοιοῦτο δὲ 

μή, εἴχομεν ἄν που εἰπεῖν, οἷα ἄττα ῥεῖ τὰ φερόμενα" 
ἢ πῶς λέγωμεν; 

ΘΕῸ, Οὕτως. 
ΣΩ, ᾿Επειδὴ δὲ [ οὐδὲ τοῦτο μένει, τὸ λευκὸν 

δεῖν τὸ ῥέον, ἀλλὰ μεταβάλλει, ὥστε καὶ αὐτοῦ τούτου 

εἶναι δοήν, τῆς λευκότητος, καὶ μεταβολὴν εἰς ἄλλην 
χρόαν, ἵνα μὴ ἁλῷ ταύτῃ μένον" ἄρά ποτε οἷόν τέ τι 
προσειπεῖν χρῶμα, ὥστε καὶ ὀρϑῶς προσαγορεύειν; 

ΘΕΟ. Καὶ τίς μηχανή, ὦ Σώκρατες; ἢ ἄλλο γέ 

τι τῶν τοιούτων. εἴπερ ἀεὶ λέγοντος ὑπεξέρχεται, ἅτε 
δὴ ῥέον; 

ΣΩ, Τί δὲ περὶ αἰσϑήσεως ἐροῦμεν ὁποιασοῦν, 
οἷον τῆς τοῦ ὁρᾶν ἢ ἀκούειν; μένειν ποτὲ ἐν αὐτῷ 
τῷ | ὁρᾶν ἢ ἀκούειν; 

ΘΕΟ. Οὔκουν δεῖ γε. εἴπερ πάντα κινεῖται. 

Σ᾿, Οὔτε ἄρα ὁρᾶν προσρητέον τι μᾶλλον ἢ μὴ 
ὁρᾶν, οὔτε τιν᾽ ἄλλην αἴσϑησιν μᾶλλον ἢ μή, πάντων 

γε πάντως κινουμένων. 
ΘΕΟ. Οὐ γὰρ οὖν. 
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Σ, Καὶ μὴν αἴσϑησίς γε ἐπιστήμη, ὡς ἔφαμεν 
ἐγώ τε καὶ Θεαίτητος. 

ΘΕΟ. Ἦν ταῦτα. 

ΣΩ, Οὐδὲν ἄρα ἐπιστήμην μᾶλλον ἢ μὴ ἐπιστή- 
ἕν ἀπεχρινάμεϑα ἐρωτώμενοι ὅτι ἐστὶν ἐπιστήμη. 

ΘΕῸ. ἸἘοίκατε. 
ΣφῸ, Καλὸν ἂν ἡμῖν συμβαίνοι τὸ ἐπανόρϑωμα 

τῆς ἀποχρίσεως, προθυμηϑεῖσιν ἀποδεῖξαι ὅτι πάντα 
κινεῖται, ἵνα δὴ ἐκείνη ἡ ἀπόκρισις ὀρθὴ φανῇ. τὸ δ᾽, 

ὡς ἔοικεν, ἐφάνη. εἰ πάντα κινεῖται, πᾶσα ἀπόκρισις, 

περὶ ὅτου ἄν τις ἀποκρίνηται, ὁμοίως ὀρϑὴ εἶναι, οὕτω 
τ᾽ ἔχειν φάναι καὶ μὴ οὕτω. εἰ δὲ βούλει, γίγνεσϑαι, 
ἵνα μὴ στήσωμεν αὐτοὺς τῷ λόγῳ. 

ΘΕῸ. Ὀρϑῶς λέγεις. 
Σῷ. Πλήν γε, ὦ Θεόδωρε, ὅτι οὕτω τε εἶπον 

καὶ οὐχ οὕτω. δεῖ δὲ οὐδὲ τοῦτο οὕτω λέγειν" οὐδὲ 
γὰρ ἂν ἔτι | κινοῖτο οὕτω" οὐδ᾽ αὖ μὴ οὕτω: οὐδὲ 
γὰρ τοῦτο κίνησις" ἀλλά τιν᾽ ἄλλην φωνὴν ϑετέον τοῖς 

τὸν λόγον τοῦτον λέγουσιν, ὡς νῦν γε πρὸς τὴν αὑτῶν 

ὑπόϑεσιν οὐκ ἔχουσι ῥήματα, εἰ μὴ ἄρα τὸ οὐδ᾽ ὅπως. 

μάλιστα δ᾽ οὕτως ἂν αὐτοῖς ἁρμόττοι, ἄπειρον λεγό- 

μενον. 
ΘΕΟ. Οἰὐἰκχειοτάτη γοῦν διάλεχτος αὕτη αὐτοῖς. 

ΣΦ), Οὐχοῦν, ὦ Θεόδωρε, τοῦ τε σοῦ ἑταίρου 
ἀπηλλάγμεϑα, καὶ οὔπω συγχωροῦμεν αὐτῷ πάντ᾽ ἄν- 
δρα πάντων χρημάτων μέτρον εἶναι, ἂν μὴ | φρόνιμός 

τις ἦ᾽ ἐπιστήμην τε αἴσϑησιν οὐ συγχωρησόμεϑα κατά 
γε τὴν τοῦ πάντα κινεῖσθαι μέϑοδον., εἰ μή τί πως 

ἄλλως Θεαίτητος ὅδε λέγει. 

ΘΕΟ. ᾿Ζριστ᾽ εἴρηκας, ὦ Σώκρατες" τούτων γὰρ 

188 
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περανϑέντων καὶ ἐμὲ δεῖ ἀπηλλάχϑαι σοι ἀποκρινόμενον 
κατὰ τὰς συνθήκας, ἐπειδὴ τὸ περὶ τοῦ Πρωταγόρου 
λόγου τέλος σχοίη. 

ΧΧΙ͂Χ, ΘΕΑᾺΑΙ. “Μή, πρίν γ᾽ ἄν, ὦ Θεόδωρε, Σω- 
κράτης τε καὶ σὺ τοὺς φάσκοντας αὖ τὸ πᾶν ||; ἑστάναι 

διέλϑητε, ὥσπερ ἄρτι προύϑεσϑε. 
ΘΕΟ. Νέος ὥν, ὦ Θεαίτητε, τοὺς πρεσβυτέρους 

ἀδικεῖν διδάσκεις ὁμολογίας παραβαίνοντας; ἀλλὰ παρα- 

σκευάξου ὅπως τῶν ἐπιλοίπων Σωκράτει δώσεις λόγον. 

ΘΙΕΑΙ. Ἐάνπερ γε βούληται. ἥδιστα μέντ᾽ ἂν 
ἤκουσα περὶ ὧν λέγω. 

ΘΕΟ. ἹἹππέας εἰς πεδίον προκαλεῖ Σωκράτη εἰς 

λόγους προκαλούμενος" ἐρώτα οὖν καὶ ἀκούσει. 
Σῶ. ᾽4λλά μοι δοκῶ, ὦ Θεόδωρε, περί γε ὧν κε- 

Ἑ λεύειν Θεαίτητος οὐ πείσεσϑαι | αὐτῷ. 

184 

ΘΕΟ. Τί δὴ οὖν οὐ πείσεσϑαι; 
Σῷ. Μέλισσον μὲν καὶ τοὺς ἄλλους, οἱ ἕν ἑστὸς 

λέγουσι τὸ πᾶν, αἰσχυνόμενος μὴ φορτικῶς σκοπῶμεν, 

ἧττον αἰσχύνομαι ἢ ἕνα ὄντα Παρμενίδην. Παρμενί- 

δηὴς δέ μοι φαίνεται, τὸ τοῦ Ὁμήρου, αἰδοῖός τέ μοι 

εἶναι ἅμα δεινός τε. συμπροσέμιξα γὰρ δὴ τῷ ἀνδρὶ 

πάνυ νέος πάνυ πρεσβύτῃ, καί μοι ἐφάνη βάϑος τι 

ἔχειν παντάπασι γενναῖον. [ φοβοῦμαι οὖν μὴ οὔτε τὰ 

λεγόμενα ξυνιῶμεν, τί τε διανοούμενος εἶπε πολὺ πλέον 

λειπώμεϑα, καὶ τὸ μέγιστον, οὗ ἕνεκα ὃ λόγος ὥρμηται, 

ἐπιστήμης πέρι, τί ποτ᾽ ἐστίν, ἄσκεπτον γένηται ὑπὸ 
τῶν ἐπεισκωμαζόντων λόγων, εἴ τις αὐτοῖς πείσεται" 

ἄλλως τε καὶ ὃν νῦν ἐγείρομεν πλήϑει ἀμήχανον, εἴτε 

τις ἐν παρέργῳ σκέψεται, ἀνάξι᾽ ἂν πάϑοι, εἴτε ἱκανῶς, 

μηκυνόμενος τὸ τῆς ἐπιστήμης ἀφανιεῖ" δεῖ δὲ οὐδέ- 
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τερα, ἀλλὰ Θεαίτητον ὧν ᾿ κυεῖ περὶ ἐπιστήμης πειρᾶ- Β 
σϑαι ἡμᾶς τῇ μαιευτικῇ τέχνῃ ἀπολῦσαι. 

ΘΕΟ. ᾿4λλὰ χρή, εἰ δοκεῖ, οὕτω ποιεῖν. 

ΣΦ. Ἔτι τοίνυν, ὦ Θεαίτητε, τοσόνδε περὶ τῶν 
εἰρημένων ἐπίσκεψαι. αἴσϑησιν γὰρ δὴ ἐπιστήμην ἀπε- 

κρίνω" ἢ γάρ; 
ΘΕΑΙ. Ναί. 

Σῷ. Εἰ οὖν τίς σε ὧδ᾽ ἐρωτῴη" τῷ τὰ λευκὰ 
καὶ μέλανα ὁρᾷ ἄνθρωπος καὶ τῷ τὰ ὀξέα καὶ βαρέα 

ἀκούει; εἴποις ἄν, οἶμαι, ὄμμασί τε καὶ ὠσίν. 
ΘΕΑΙ. Ἔγαωγε. 
ΣΦ, Τὸ δὲ εὐχερὲς τῶν | ὀνομάτων τε καὶ ῥη- Ο 

μάτων καὶ μὴ δι’ ἀκριβείας ἐξεταζόμενον τὰ μὲν πολλὰ 
οὐκ ἀγεννές, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τούτου ἐναντίον ἀνελεύ- 

ϑερον, ἔστι δὲ ὅτε ἀναγκαῖον, οἷον καὶ νῦν ἀνάγκη 
ἐπιλαβέσϑαι τῆς ἀποχρίσεως ἣν ἀποκρίνει, ἣ οὐκ ὀρϑή. 

σχόπει γάρ, ἀπόκρισις ποτέρα ὀρϑοτέρα, ᾧ δρῶμεν, 

τοῦτο εἶναι ὀφθαλμούς, ἢ δι᾿’ οὗ ὁρῶμεν, καὶ ᾧ ἀκού- 
ομὲν, ὦτα, ἢ δι’ οὗ ἀκούομεν; 

ΘΕΑΙ. Ζι᾿ ὧν ἕκαστα αἰσϑανόμεϑα, ἔμοιγε ἐς χα 

ὦ Σώκρατες, μᾶλλον ἢ οἷς. 

Σ. | Δεινὸν γάρ που, ὦ παῖ, εἰ πολλαί τινες Ὁ 
ἐν ἡμῖν, ὥσπερ ἐν δουρείοις ἵπποις, αἰσϑήσεις ἐγκά- 
ὅηνται, ἀλλὰ μὴ εἰς μίαν τινὰ ἰδέαν, εἴτε ψυχὴν εἴτε 

ὅτι δεῖ καλεῖν, πάντα ταῦτα ξυντείνει, ἧ διὰ τούτων 
οἷον ὀργάνων αἰσϑανόμεϑα ὅσα αἰσϑητά. 

ΘΕΑΙ. ᾿4λλά μοι δοκεῖ οὕτω μᾶλλον ἢ ἐκείνως. 
ΣΦ), Τοῦ δέ τοι ἕνεκα αὐτά σοι διακριβοῦμαι; 

εἴ τινι ἡμῶν αὐτῶν τῷ αὐτῷ διὰ μὲν ὀφθαλμῶν ἐφι- 
κνούμεϑα λευκῶν τὲ καὶ μελάνων, διὰ δὲ τῶν ἄλλων 
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ἑτέρων αὖ τινῶν, καὶ | ἕξεις ἐρωτώμενος πάντα τὰ τοι- 
αὕτα εἰς τὸ σῶμα ἀναφέρειν; ἴσως δὲ βέλτιον σὲ λέ- 
γειν αὐτὰ ἀποχρινόμενον μᾶλλον ἢ ἐμὲ ὑπὲρ σοῦ πολυ- 
πραγμονεῖν. καί μοι λέγε' ϑερμὰ καὶ σκληρὰ καὶ 
κοῦφα καὶ γλυκέα δι’ ὧν αἰσϑάνει, ἄρα οὐ τοῦ σώ- 
ματος ἕκαστα τιϑεῖς; ἢ ἄλλου τινός; 

ΘΙΕΑΙ. Οὐδενὸς ἄλλου. 

Σῶ, Ἦ καὶ ἐθελήσεις ὁμολογεῖν, ἃ δι’ ἑτέρας 
δυνάμεως αἰσϑάνει, ἀδύνατον εἶναι δι᾿ ἄλλης ταῦτ᾽ 
αἰσϑέσϑαι, οἷον ἃ δι’ ἀκοῆς, δι᾿ ὄψεως, ἢ ἃ δι’ ὄψεως, 
δι᾿ ἀκοῆς; 

ΘΕΑΙ, Πῶς γὰρ οὐκ ἐϑελήσω; 

Σ ὦ, Εἴ τι ἄρα περὶ ἀμφοτέρων διανοεῖ, οὐκ ἂν 

διά γε τοῦ ἑτέρου ὀργάνου, οὐδ᾽ αὖ διὰ τοῦ ἕτέρου 
περὶ ἀμφοτέρων αἰσϑάνοι᾽ ἄν. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 
Σ, Περὶ δὴ φωνῆς καὶ περὶ χρόας πρῶτον μὲν 

αὐτὸ τοῦτο περὶ ἀμφοτέρων ἦ διανοεῖ, ὅτε ἀμφοτέρω 
ἐστόν: 

ΘΈΑΙ. Ἔγαγε. 

ΣΦ. Οὐκοῦν καὶ ὅτι ἑκάτερον ἑχατέρου μὲν ἕτε- 
ρον, ἑαυτῷ δὲ ταὐτόν; 

ΘΕΑῚ, 7 Τί. μήν: 

Σ, Καὶ ὅτι ἀμφοτέρω δύο, ἑκάτερον δὲ ἕν: 
ΘΕΑΙ͂. Καὶ τοῦτο. 
Σ, Οὐκοῦν καὶ εἴτε ἀνομοίω εἴτε ὁμοίω ἀλλή- 

λοιν, δυνατὸς εἶ ἐπισκέψασϑαι; 
ΘΕΑΙ. Ἴσως. 

ΣΩ, Ταῦτα δὴ πάντα διὰ τίνος περὶ αὐτοῖν δια- 
νοεῖ: οὔτε γὰρ δι’ ἀκοῆς οὔτε δι’ ὄψεως οἷόν τὲ τὸ 
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χοινὸν λαμβάνειν περὶ αὐτῶν. ἔτι δὲ καὶ τόδε τεκμή- 

ριον περὶ οὗ λέγομεν" εἰ γὰρ δυνατὸν εἴη ἀμφοτέρω 

σκέψασθαι, ἄρ᾽ ἐστὸν ἁλμυρὼ ἢ οὔ, οἶσϑ᾽ ὅτι ἕξεις 

εἰπεῖν ᾧ ἐπισκέψει, καὶ τοῦτο οὔτε | ὄψις οὔτε ἀκοὴ 

φαίνεται, ἀλλά τι ἄλλο. 

ΘΕΑΙ. Τί δ᾽ οὐ μέλλει, ἥ γε διὰ τῆς γλώττης 

δύναμις; 

ΣΩ, Καλῶς λέγεις. ἡ δὲ δὴ διὰ τίνος δύναμις 

τό τ᾽ ἐπὶ πᾶσι κοινὸν καὶ τὸ ἐπὶ τούτοις δηλοῖ δου; 

ᾧ τὸ ἔστιν ἐπονομάξεις καὶ τὸ οὐκ ἔστι καὶ ἃ νῦν δὴ 

ἠρωτῶμεν περὶ αὐτῶν; τούτοις πᾶσι ποῖα ἀποδώσεις 

ὄργανα, δι’ ὧν αἰσϑάνεται ἡμῶν τὸ αἰσϑανόμενον 

ἕκαστα; 

ΘΕΑΙ. Οὐσίαν λέγεις καὶ τὸ μὴ εἶναι, καὶ ὁμοιό- 

τητα καὶ ἀνομοιότητα, καὶ τὸ ταὐτόν τὲ καὶ τὸ ἕτερον. 

ἔτι δὲ ἕν ] τε καὶ τὸν ἄλλον ἀριϑμὸν περὶ αὐτῶν. δῆ- 

λον δὲ ὅτι καὶ ἄρτιόν τε καὶ περιττὸν ἐρωτᾷς, καὶ 

τἄλλα ὅσα τούτοις ἕπεται, διὰ τίνος ποτὲ τῶν τοῦ σώ- 

ματος τῇ ψυχῇ αἰσϑανόμεϑα. 

Σῷ. Ὑπέρευ, ὦ Θεαίτητε, ἀκολουϑεῖς, καὶ ἔστιν 

ἃ ἐρωτῶ αὐτὰ ταῦτα. 

ΘΕΑΙ. ᾿Αλλὰ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες, ἔγωγε οὐκ 

ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν, πλήν γ᾽ ὅτι μοι δοκεῖ τὴν ἀρχὴν 

οὐδ᾽ εἶναι τοιοῦτον οὐδὲν τούτοις ὄργανον ἴδιον ὥσπερ 

ἐκείνοις, ἀλλ᾿ αὐτὴ δι’ αὑτῆς ἡ ψυχὴ τὰ ] κοινά μοι 

φαίνεται περὶ πάντων ἐπισκοπεῖν. 

ΣΩ, Καλὸς γὰρ εἶ, ὦ Θεαίτητε, καὶ οὐχ, ὡς ἔλεγε 

Θεόδωρος, αἰσχρός" ὃ γὰρ καλῶς λέγων καλός τε καὶ 

ἀγαϑός. πρὸς δὲ τῷ καλῷ εὖ ἐποίησάς μὲ μάλα συχ- 

νοῦ λόγου ἀπαλλάξας, εἰ φαίνεταί σοι τὰ μὲν αὐτὴ δι᾽ 
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αὑτῆς ἡ ψυχὴ ἐπισκοπεῖν, τὰ δὲ διὰ τῶν τοῦ σώματος 
δυνάμεων. τοῦτο γὰρ ἦν ὃ καὶ αὐτῷ μοι ἐδόκει, ἐβου- 
λόμην δὲ καὶ σοὶ δόξαι. 

Ι ΘΕΑΙ. ᾿4λλὰ μὴν φαίνεταί γε. 
ΧΧΧ, Σῶ, Ποτέρων οὖν τιϑεῖς τὴν οὐσίαν; 

τοῦτο γὰρ μάλιστα ἐπὶ πάντων παρέπεται. 
ΘΕΑΙ. Ἐγὼ μὲν ὧν αὐτὴ ἡ ψυχὴ καϑ' αὑτὴν 

ἐπορέγεται. 
Σῷ, Ἦ καὶ τὸ ὅμοιον καὶ τὸ ἀνόμοιον καὶ τὸ 

ταὐτὸν καὶ ἕτερον; 
ΘΕΑΙ. Ναί 
Σ(). Τί δέ; καλὸν καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀγαϑὸν καὶ κακόν; 

ΘΕΑΙ. Καὶ τούτων μοι δοκεῖ ἐν τοῖς μάλιστα 

πρὸς ἄλληλα σκοπεῖσϑαι τὴν οὐσίαν, ἀναλογιζομένη ἐν 
ἑαυτῇ τὰ γεγονότα καὶ τὰ παρόντα | πρὸς τὰ μέλλοντα. 

Σ᾿, Ἔχε δή" ἄλλο τι τοῦ μὲν σκληροῦ τὴν δκλη- 

ρότητα διὰ τῆς ἐπαφῆς αἰσϑήσεται, καὶ τοῦ μαλακοῦ 
τὴν μαλακότητα ὡσαύτως: 

ΘΕΑΙ. ΝΝναί. 
Σ. Τὴν δέ γε οὐσίαν καὶ ὅτι ἑστὸν καὶ τὴν 

ἐναντιότητα πρὸς ἀλλήλω καὶ τὴν οὐσίαν αὖ τῆς ἐναν- 
τιότητος αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐπανιοῦσα καὶ συμβάλλουδα πρὸς 
ἄλληλα κρίνειν πειρᾶται ἡμῖν. 

ΘΕΙΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ, Οὐκοῦν τὰ μὲν εὐθὺς γενομένοις πάρεστι 

φύσει | αἰσϑάνεσϑαι ἀνθρώποις τε καὶ ϑηρίοις, ὅσα 
διὰ τοῦ σώματος παϑήματα ἐπὶ τὴν ψυχὴν τείνει" τὰ 

δὲ περὶ τούτων ἀναλογίσματα πρός τε οὐσίαν καὶ ὠφέ- 
λειαν μόγις καὶ ἔν χρόνῳ διὰ πολλῶν πραγμάτων καὶ 
παιδείας παραγίγνεται οἷς ἂν καὶ παραγίγνηται; 
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ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΣΩ, Οἷόν τε οὖν ἀληϑείας τυχεῖν, ᾧ μηδὲ οὐσίας; 
ΘΕΑΙ. ᾿Ζδύνατον. 
ΣΩ, Οὗ δὲ ἀληϑείας τις ἀτυχήσει. ποτὲ τούτου 

ἐπιστήμων ἔσται; 

ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς ἄν, ὦ | Σώκρατες; 
Σ. Ἔν μὲν ἄρα τοῖς παϑήμασιν οὐκ ἔνι ἐπι- 

στήμη., ἐν δὲ τῷ περὶ ἐκείνων συλλογισμῷ" οὐσίας γὰρ 
καὶ ἀληϑείας ἐνταῦϑα μέν, ὡς ἔοικε, δυνατὸν ἅψασϑαι, 

ἐκεῖ δὲ ἀδύνατον. 
ΘΕΑΙ. Φαίνεται. 

ΣΩ, Ἦ οὖν ταὐτὸν ἐχεῖνό τε καὶ τοῦτο καλεῖς, 
τοσαύτας διαφορὰς ἔχοντε; 

ΘΕΑΙ. Οὔκουν δὴ δίκαιόν γε. 
ΣΦ), Τί οὖν δὴ ἐκείνῳ ἀποδίδως ὄνομα, τῷ ὁρᾶν, 

ἀκούειν. ὀσφραίνεσϑαι, ψύχεσϑαι. ϑερμαίνεσϑαι; 

ΘΕΙ͂ΑΙ. «ἰσϑάνεσϑαι | ἔγωγε" τί γὰρ ἄλλο; 

ΣΦ, ξύμπαν ἄρ᾽ αὐτὸ καλεῖς αἴσϑησιν; 
ΘΕΑΙ. ᾿Ζνάγκη. 

Σῷ. Ὧ; γε, φαμέν, οὐ μέτεστιν ἀληϑείας ἅψα- 
σϑαι" οὐδὲ γὰρ οὐσίας. 

ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 
ΣΦ. Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἐπιστήμης. 
ΘΕΑΙ. Οὐ γάρ. 

ΣΦ), Οὐκ ἄρ᾽ ἂν εἴη ποτέ, ὦ Θεαίτητε, αἴσϑησίς 
τε καὶ ἐπιστήμη ταὐτόν. 

ΘΕΑΙ, Οὐ φαίνεται. ὦ Σώκρατες. καὶ μάλιστά 

γε νῦν κχαταφανέστατον γέγονεν ἄλλο ὃν αἰσϑήσεως 
ἐπιστήμη. 

Σ δ). ᾿᾽4λλ᾽ οὔ τι] μὲν δὴ τούτου γε ἕνεκα ἠρχό- 181 
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μεϑα διαλεγόμενοι, ἵνα εὕρωμεν τί ποτ᾽ οὐκ ἔστ᾽ ἐπι- 
στήμη, ἀλλὰ τί ἐστιν. ὅμως δὲ τοσοῦτόν γε προβεβή- 

καμεν, ὥστε μὴ ζητεῖν αὐτὴν ἐν αἰσϑήσει τὸ παράπαν, 

ἀλλ᾽ ἐν ἐκείνῳ τῷ ὀνόματι, ὅτι ποτ᾽ ἔχει ἡ ψυχή, 

ὅταν αὐτὴ καϑ᾿ αὑτὴν πραγματεύηται περὶ τὰ ὄντα. 

ΘΕΙΑΙ. ᾿4λλὰ μὴν τοῦτό γε καλεῖται, ὦ Σώκρατες, 
ὡς ἐγῴώμαι, δοξάξειν. 

ΣΩ. Ὀρϑῶς γὰρ οἴει, ὦ φίλε. καὶ ὅρα δὴ νῦν 
Β πάλιν ἐξ ἀρχῆς, πάντα τὰ πρόσϑεν | ἐξαλείψας, εἴ τι 

μᾶλλον καϑορᾷς, ἐπειδὴ ἐνταῦϑα προελήλυϑας. καὶ λέγε 
αὖϑις τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐπιστήμη. 

ΧΧΧΙ. ΘΈΑΙ. Δόξαν μὲν πᾶσαν εἰπεῖν, ὦ Σώ- 
κρατες, ἀδύνατον, ἐπειδὴ καὶ ψευδής ἐστι δόξα" κιν- 

δυνεύει δὲ ἡ ἀληϑὴς δόξα ἐπιστήμη εἶναι, καί μοι 
τοῦτο ἀποχεκρίσϑω. ἐὰν γὰρ μὴ φανῇ προϊοῦσιν, ὥσπερ 
τὸ νῦν, ἄλλο τι πειρασόμεϑα λέγειν. 

ΣΩ, Οὕτω μέντοι χρή, ὦ Θεαίτητε, λέγειν προϑύ- 
μὼς μᾶλλον, ἢ ὡς τὸ πρῶτον ὥκνεις ἀποχρίνεσϑαι. 

Ο ἐὰν γὰρ οὕτω | δρῶμεν, δυοῖν ϑάτερα, ἢ εὑρήσομεν 

ἐφ᾽ ὃ ἐρχόμεϑα, ἢ ἧττον οἰησόμεϑα εἰδέναι ὃ μηδαμῇ 
ἴσμεν" καίτοι οὐκ ἂν εἴη μεμπτὸς μισϑὸς ὁ τοιοῦτος. 

καὶ δὴ καὶ νῦν τί φῇς; δυοῖν ὄντοιν εἰδέοιν δόξης, 
τοῦ μὲν ἀληϑινοῦ, ψευδοῦς δὲ τοῦ ἑτέρου, τὴν ἀληϑῆ 
δόξαν ἐπιστήμην δρίζει: 

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε" τοῦτο γὰρ αὖ νῦν μοι φαίνεται. 

ΣΩ, ἦ4ρ᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄξιον περὶ δόξης ἀναλαβεῖν 
πάλιν --: 

ΘΕΙΑΙ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις: 

Π ΣΦ. Θράττει μέ πὼς νῦν τε καὶ ἄλλοτε | δὴ πολ- 
λάκις, ὥστ᾽ ἐν ἀπορίᾳ πολλῇ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς 
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ἄλλον γεγονέναι, οὐκ ἔχοντα εἰπεῖν τί ποτ᾽ ἐστὶ τοῦτο 

τὸ πάϑος παρ᾽ ἡμῖν καὶ τίνα τρόπον ἐγγιγνόμενον. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον δή; 

ΣΦ. Τὸ δοξάξειν τινὰ ψευδῆ. σκοπῶ δὴ καὶ νῦν 

ἔτι διστάξων, πότερον ἐάσωμεν αὐτὸ ἢ ἐπισκεψώμεϑα 

ἄλλον τρόπον ἢ ὀλίγον πρότερον. 

ΘΕΛΔΙ. Τί μήν, ὦ Σώκρατες, εἴπερ γε καὶ ὅπῃ- 
οὖν φαίνεται δεῖν; ἄρτι γὰρ οὐ κακῶς γε σὺ καὶ Θεό- 

δώρος ἐλέγετε σχολῆς πέρι, ὡς οὐδὲν ἐν τοῖς τοιοῖσδε 

κατεπείγει. 

ΣΦ. | Ὀρϑῶς ὑπέμνησας. ἴσως γὰρ οὐκ ἀπὸ 

καιροῦ πάλιν ὥσπερ ἴχνος μετελθεῖν. κρεῖττον γάρ 
που σμικρὸν εὖ ἢ πολὺ μὴ ἱχανῶς περᾶναι. 

ΘΕΑΙ. Τί μήν; 
ΣΘ. Πῶς οὖν; τί δὴ καὶ λέγομεν; ψευδῆ φαμὲν 

ἑχάστοτε εἶναι δόξαν, καί τινα ἡμῶν δοξάξειν ψευδῆ, 
τὸν δ᾽ αὖ ἀληϑῆ. ὡς φύσει οὕτως ἐχόντων; 

ΘΕΑΙ. Φαμὲν γὰρ δή. 
Σ,). Οὐχοῦν τόδε γ᾽ ἔσϑ᾽ ἡμῖν περὶ πάντα | καὶ 

καϑ' ἕκαστον, ἤτοι εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι; μανϑάνειν 
γὰρ καὶ ἐπιλανθάνεσθαι μεταξὺ τούτων ὡς ὄντα χαί- 
θεῖν λέγω ἐν τῷ παρόντι" νῦν γὰρ ἡμῖν πρὸς λόγον 

ἐστὶν οὐδέν. 
ΘΕΑΙ. ᾿᾽Ζλλὰ μήν, ὦ Σώκρατες, ἄλλο γ᾽ οὐδὲν 

λείπεται περὶ ἕχαστον πλὴν εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι. 
Σ,), Οὐχοῦν ἤδη ἀνάγκη τὸν δοξάξοντα δοξάζειν 

ἢ ὧν τι οἶδεν ἢ μὴ οἶδεν; 
ΘΕΙΑΙ. ᾿Ζνάγκη. 
ΣΦ). Καὶ μὴν εἰδότα γὲ μὴ εἰδέναι τὸ αὐτὸ ἢ μὴ 

εἰδότα | εἰδέναι ἀδύνατον. 
ῬΠΛΤΟΙ Ὁ» 
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ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΦ. ἶρ᾽ οὖν ὁ τὰ ψευδῆ δοξάξων, ἃ οἶδε, ταῦτα 

οἴεται οὐ ταῦτα εἶναι ἀλλὰ ἕτερα ἄττα ὧν οἶδε, καὶ 
ἀμφότερα εἰδὼς ἀγνοεῖ ἀμφότερα; 

ΘΕΑΙ. ᾿4λλ᾽ ἀδύνατον, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ), ΄4λλ᾽ ἄρα, ἃ μὴ οἶδεν, ἡγεῖται αὐτὰ εἶναι 

ἕτερα ἄττα ὧν μὴ οἶδε, καὶ τοῦτ᾽ ἔστι τῷ μήτε Θεαί- 
τητον μήτε Σωκράτη εἰδότι εἰς τὴν διάνοιαν λαβεῖν 

ὡς ὁ Σωκράτης Θεαίτητος ἢ ὃ Θεαίτητος Σωκράτης; 

ΘΈΑΙ. | Καὶ πῶς ἄν: 

ΣΩ, ᾽4λλ᾽ οὐ μήν, ἅ γέ τις οἶδεν, οἴεταί που ἃ 
μὴ οἶδεν αὐτὰ εἶναι, οὐδ᾽ αὖ ἃ μὴ οἶδεν, ἃ οἶδεν. 

ΘΕΑΙ. Τέρας γὰρ ἔσται. 
Σῷ. Πῶς οὖν ἄν τις ἔτι ψευδῇ δοξάσειεν; ἐχτὸς 

γὰρ τούτων ἀδύνατόν που δοξάζειν, ἐπείπερ πάντ᾽ ἢ 
ἴσμεν ἢ οὐκ ἴσμεν, ἐν δὲ τούτοις οὐδαμοῦ φαίνεται 
δυνατὸν ψευδῆ δοξάσαι. 

ΘΕΑῚ. ᾿4ληϑέστατα. 

ΣΩ,. Ἶ49᾽ οὖν οὐ ταύτῃ σκεπτέον ὃ ξητοῦμεν, 
κατὰ τὸ εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι ἰόντας, ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶναι 

Ι καὶ μή; 
ΘΕΑΙ. Πῶς λέγεις: 

Σῷ. Μὴ ἁπλοῦν ἡ ὅτι ὁ τὰ μὴ ὄντα περὶ ὅτου- 
οὖν δοξάξων οὐκ ἔσϑ᾽ ὡς οὐ ψευδῆ δοξάσει, κἂν ὁπωσ- 

οὖν ἄλλως τὰ τῆς διανοίας ἔχῃ. : 

ΘΕΑῚ. Εἰκός γ᾽ αὖ, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Πῶς οὖν; τί ἐροῦμεν, ὦ Θεαίτητε, ἐάν τις 

ἡμᾶς ἀνακρίνῃ" δυνατὸν δὲ ὁτῳοῦν ὃ λέγεται, καί τις 
ἀνθρώπων τὸ μὴ ὃν δοξάσει, εἴτε περὶ τῶν ὄντων του 

Ψ' εἴτε αὐτὸ καϑ᾿ αὑτό; καὶ ἡμεῖς δή, ὡς ἔοικεν, πρὸς 
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ταῦτα φήσομεν" ὅταν γε μὴ [ ἀληϑῆ οἴηται οἰόμενος" Β 

ἢ πῶς ἐροῦμεν; 
ΘΈΑΙ. Οὕτως. 

ΣΩῷ, Ἦ οὖν καὶ ἄλλοθί που τὸ τοιοῦτόν ἐστιν; 
ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. Εἴ τις ὁρᾷ μέν τι, ὁρᾷ δὲ οὐδέν. 
ΘΕΙ͂ΑΙ. Καὶ πῶς; 

ΣΩ. ᾿Ζ4λλὰ μὴν εἰ ἕν γέ τι δρᾷ, τῶν ὄντων τι 
ἢ σὺ οἴει ποτὲ τὸ ἕν ἐν τοῖς μὴ οὖσιν εἶναι; 

ΘΕΑΙ. Οὐκ ἔγωγε. 

ΣΦ, Ὁ ἄρα ἕν γέ τι δρῶν ὄν τι ὁρᾷ. 
ΘΈΑΙ. Φαίνεται. 

Σῷ. | Καὶ ὁ ἄρα τι ἀκούων ἕν γέ τι ἀκούει καὶ 189 
ὃν ἀκούει. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Καὶ ὃ ἁπτόμενος δή του, ἕνός γέ του ἅπτε- 

ται καὶ ὄντος. εἴπερ ἕνός; 

ΘΕΑΙ. Καὶ τοῦτο. 
ΣΦ, Ὁ δὲ δὴ δοξάξων οὐχ ἕν τι δοξάζξει; 

ΘΕΑΙ. ᾿Ζνάγκη. 
ΣΩ,. ὋὉ δ᾽ ἔν τι δοξάζων οὐκ ὄν τι; 

ΘΕΑΙ, Συγχωρῶ. 
ΣΩ,. Ὁ ἄρα μὴ ὃν δοξάξων οὐδὲν δοξάζξει. 

ΘΕΑΙ. Οὐ φαίνεται. 

ΣΘΩ. ᾿Δ4λλὰ μὴν ὅ γε μηδὲν δοξάξων τὸ παράπαν 
οὐδὲ δοξάζει. 

ΘΕΑΙ. 47ῆλον, ὡς ἔοικεν. 

ΣΩ. [| Οὐκ ἄρα οἷόν τε τὸ μὴ ὃν δοξάζειν, οὔτε Β 
περὶ τῶν ὄντων οὔτε αὐτὸ καϑ'᾽ αὑτό. 

ΘΕΑΙ. Οὐ φαΐίνεται. 

Θ.» 
Ὁ τῷ 
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Σ,Ω, ΄4λλο τι ἄρ᾽ ἐστὶ τὸ ψευδῆ δοξάξειν τοῦ τὰ 
μὴ ὄντα δοξάζξειν. 

ΘΕΑΙ. ΄4λλο ἔοικεν. 

Σ (δ. Οὐ γὰρ οὕτως οὔτε ὡς ὀλίγον πρότερον 
ἐσκοποῦμεν, ψευδής ἐστι δόξα ἐν ἡμῖν. 

ΘΕΙΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν δή. 
ΧΧΧΙΠ. ΣΘ, ᾿4λλ᾽ ἄρα ὧδε γιγνόμενον τοῦτο 

προσαγορεύομεν; 

ΘΙΗΑΙ. Πῶο: 

Σῷ,. ᾿4λλοδοξίαν τινὰ οὖσαν ψευδῆ φαμεν εἶναι 
δόξαν, ὅταν τίς τι τῶν ὄντων ἄλλο αὖ | τῶν ὄντων 
ἀνταλλαξάμενος τῇ διανοίᾳ φῇ εἶναι. οὕτω γὰρ ὃν 

μὲν ἀεὶ δοξάξει, ἕτερον δὲ ἀνϑ᾽ ἑτέρου, καὶ ἁμαρτάνων 

οὗ ἐσκόπει δικαίως ἂν καλοῖτο ψευδῆ δοξάζων. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑότατά μοι νῦν δοκεῖς εἰρηκέναι. ὅταν 
γάρ τις ἀντὶ καλοῦ αἰσχρὸν ἢ ἀντὶ αἰσχροῦ καλὸν 
δοξάξῃ, τότε ὡς ἀληϑῶς δοξάξει ψευδῆ. 

Σ,(). 47ἢλος εἶ, ὦ Θεαίτητε, καταφρονῶν μου καὶ 
οὐ δεδιώς. 

ΘΙΑΙ. Τί μάλιστα; 

Σῷ, Οὐκ ἄν, οἶμαι, σοὶ δοχῶ τοῦ ἀληϑῶς ψεύ- 
δους ἀντιλαβέσϑαι, ἐρόμενος εἰ οἷόν τε ταχὺ βραδέως 

ἢ κοῦφον βαρέως ἢ ἄλλο τι ἐναντίον μὴ κατὰ τὴν αὗ- 
τοῦ φύσιν ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ἐναντίου γίγνεσϑαι 

ἑαυτῷ ἐναντίως. τοῦτο μὲν οὖν, ἵνα μὴ μάτην ϑαρρή- 
όῃς, ἀφίημι. ἀρέσκει δέ, ὡς φῇς, τὸ τὰ ψευδῆ δοξά- 
ἕξειν ἀλλοδοξεῖν εἶναι; 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Ἔμοιγε. 

Σ᾿, Ἔστιν ἄρα κατὰ τὴν σὴν δόξαν ἕτερόν τι 
ὡς ἕτερον καὶ μὴ ὡς ἐκεῖνο τῇ διανοίᾳ τίϑεσϑαι. 
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ΘΕΙ͂ΑΙ. Ἔστι μέντοι. 
ΣΩ. Ὅταν οὖν τοῦϑ᾽ ἡ διάνοιά του δρᾷ, οὐ καὶ 

Ι ἀνάγκη αὐτὴν ἤτοι ἀμφότερα ἢ τὸ ἕτερον διανοεῖσθαι; 
ΘΕΙ͂ΑΙ. ᾿άνάγκη μὲν οὖν ἤτοι ἅμα γε ἢ ἐν μέρει. 

ΣΦ, Καάλλιστα. τὸ δὲ διανοεῖσθαι ἄρ᾽ ὅπερ ἐγὼ 
καλεῖς: 

ΘΕΑΙ. Τί καλῶν; 

Σ,Δ), Μόγον ὃν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρ- 

χεται περὶ ὧν ἂν σκοπῇ. ὥς γε μὴ εἰδώς σοι ἀπο- 
φαίνομαι. τοῦτο γάρ μοι ἰνδάλλεται διανοουμένη οὐκ 

ἄλλο τι ἢ διαλέγεσϑαι. αὐτὴ ἑαυτὴν ἐρωτῶσα | καὶ ἀπο- 

χρινομένη. καὶ φάσκουσα χαὶ οὐ φάσκουσα. ὅταν δὲ 

ὁρίσασα, εἴτε βραδύτερον εἴτε καὶ ὀξύτερον ἐπαΐξασα, 

τὸ αὐτὸ ἤδη φῇ καὶ μὴ διστάξῃ, δόξαν ταύτην τίϑεμεν 

αὐτῆς. ὥστ᾽ ἔγωγε τὸ δοξάζειν λέγειν καλῶ καὶ τὴν 

δόξαν λόγον εἰρημένον, οὐ μέντοι πρὸς ἄλλον οὐδὲ 
φωνῇ. ἀλλὰ σιγῇ πρὸς αὑτόν" σὺ δὲ τί; 

ΘΕΑΙ. Κἀγώ. 
Σὺ. Ὅταν ἄρα τις τὸ ἕτερον ἕτερον δοξάξῃ., καὶ 

φησίν. ὡς ἔοικε. τὸ ἕτερον ἕτερον εἶναι πρὸς ἑαυτόν. 
ΘΕΑῚ. | Τί μήν: 

ΣΩ. ᾿ἀναμιμνήσκου δὴ εἰ πώποτ᾽ εἶπες πρὸς σε- 
αὐτὸν ὅτι παντὸς μᾶλλον τό τοι καλὸν αἰσχρόν ἐστιν 
ἢ τὸ ἄδικον δίκαιον, ἢ καί, τὸ πάντων κεφάλαιον, σκό- 

πε εἴ ποτ᾽ ἐπεχείρησας σεαυτὸν πείϑειν ὡς παντὸς 

μᾶλλον τὸ ἕτερον ἕτερόν ἐστιν. ἢ πᾶν τοὐναντίον οὐδ᾽ 
ἐν ὕπνῳ πώποτε ἐτόλμησας εἰπεῖν πρὸς σεαυτὸν ὡς 

παντάπασιν ἄρα τὰ περιττὰ ἄρτιά ἐστιν ἤ τι ἄλλο 
τοιοῦτον. 

ΘΕΑΙ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 
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Σῷ. “Ἄλλον δέ τίνα οἴει ὑγιαίνοντα ἢ μαινό- 
μενον τολμῆσαι σπουδῇ πρὺς ἑαυτὺν εἰπεῖν ἀναπείϑοντα 

αὑτόν, ὡς ἀνάγκη τὸν βοῦν ἵππον εἶναι ἢ τὰ δύο ἕν; 
ΘΈΑΙ. Μὰ ΔΖ οὐκ ἔγωγε. 
Σ,), Οὐκοῦν εἰ τὸ λέγειν πρὸς ἑαυτὸν  δοξάξειν 

ἐστίν, οὐδεὶς ἀμφότερά γε λέγων καὶ δοξάξων καὶ 

ἐφαπτόμενος ἀμφοῖν τῇ ψυχῇ εἴποι ἂν καὶ δοξάσειεν 
ὡς τὸ ἕτερον ἕτερόν ἐστιν. ἐατέον δὲ καὶ σοὶ τὸ 
ῥῆμα [ἐπὶ τῶν ἐν μέρει, ἐπειδὴ τὸ ῥῆμα ἕτερον τῷ 

ἑτέρῳ κατὰ ῥῆμα ταὐτόν ἐστιν] περὶ τοῦ ἑτέρου. λέγω 
γὰρ αὐτὸ τῇδε, μηδένα δοξάξειν ὡς τὸ αἰσχρὸν καλὸν 
ἢ ἄλλο τι | τῶν τοιούτων. 

ΘΕΑΙ. ΄4λλ᾽, ὦ Σώκρατες, ἐῶ τε καί μοι δοκεῖ 
ὡς λέγεις. 

ΣΦ. ἄμφω μὲν ἄρα δοξάξοντα ἀδύνατον τό γε 
ἕτερον ἕτερον δοξάζξειν. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Ἔοικεν. 

Σ (Ὁ. ᾿Ζλλὰ μὴν τὸ ἕτερόν γὲ μόνον δοξάξων, τὸ 
δὲ ἕτερον μηδαμῇ, οὐδέποτε δοξάσει τὸ ἕτερον ἕτερον 
εἶναι. 

ΘΕΙΑΙ͂. ᾽4ληϑῆ λέγεις" ἀναγκάξοιτο γὰρ ἂν ἐφάπτε- 
σϑαι καὶ οὗ μὴ δοξάξει. 

Σ,.), Οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἀμφότερα οὔτε τὸ ἕτερον δοξάξοντι 
ἐγχωρεῖ ἀλλοδοξεῖν. ὥστ᾽ εἴ τις 1 δριεῖται δόξαν εἶναι 
ψευδῆ τὸ ἑτεροδοξεῖν, οὐδὲν ἂν λέγοι" οὔτ᾽ ἄρα ταύτῃ οὔτε. 
κατὰ τὰ πρότερα φαίνεται ψευδὴς ἐν ἡμῖν οὖσα δόξα. 

ΘΈΑΙ. Οὐκ ἔοικεν. 
ΧΧΧΙΠ. ΣΩ, ᾿Ζλλὰ μέντοι, ὦ Θεαίτητε, εἰ τοῦτο 

μὴ φανήσεται ὄν, πολλὰ ἀναγκασϑησόμεϑα ὁμολογεῖν 

καὶ ἄτοπα. 
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ΘΕΔΙ. Τὰ ποῖα δή: 

Σῷ. Οὐκ ἐρῶ σοι, πρὶν ἂν πανταχῇ πειραϑῶ σκχο- 

πῶν. αἰσχυνοίμην γὰρ ἂν ὑπὲρ ἡμῶν, ἐν ᾧ ἀποροῦμεν; 

ἀναγκαξομένων ὁμολογεῖν οἷα λέγω. ἀλλ᾽ ἐὰν 1 εὕρωμεν 

χαὶ ἐλεύϑεροι γενώμεϑα, τότ᾽ ἤδη περὶ τῶν ἄλλων 

ἐροῦμεν ὡς πασχόντων αὐτὰ ἐχτὸς τοῦ γελοίου ἑστῶ- 

τες" ἐὰν δὲ πάντῃ ἀπορήσωμεν; ταπεινωϑέντες, οἶμαι, 

τῷ λόγῳ παφέξομεν ὡς ναυτιῶντες πατεῖν τε καὶ χρῆ- 

σϑαι ὅτι ἂν βούληται. ἣ οὖν ἔτι πόρον τινὰ εὑρίσκω 

τοῦ ξητήματος ἡμῖν, ἄκουε. 

ΘΕΑΙ. «“έγε μόνον. 

ΣΩ, Οὐ φήσω ἡμᾶς ὀρϑῶς ὁμολογῆσαι; ἡνίκα 

ὡμολογήσαμεν. ἅ τις οἶδεν, ἀδύνατον δοξάσαι ἃ μὴ 

οἶδεν εἶναι αὐτά, καὶ 1 ψευσϑῆναι" ἀλλά πῃ δυνατόν. 

ΘΕΑΙ. Ἶάρα λέγεις ὃ καὶ ἐγὼ τότε ὑπώπτευσα, 

ἡνίχ᾽ αὐτὸ ἔφαμεν τοιοῦτον εἶναι, ὅτι ἐνίοτ᾽ ἐγὼ γιυ- 

γνώσκων Σωκράτη; πόρρωϑεν ὃὲ ὁρῶν ἄλλον ὃν οὐ 

γιγνώσκω, ὠήϑην εἶναι Σωκράτη ὃν οἶδα; γίγνεται γὰρ 

δὴ ἐν τῷ τοιούτῳ οἷον λέγεις. 

ΣΩ, Οὐκχοῦν ἀπέστημεν αὐτοῦ, ὅτι 

ἡμᾶς εἰδότας μὴ εἰδέναι: 

ΘΕΑΛΔΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ, Μὴ γὰρ οὕτω τιϑῶμεν, ἀλλ᾽ ὧδε᾽ ἴσως πῃ 

ἡμῖν συγχωρήσεται, ἴσως ὃὲ  ἀντιτενεῖ. ἀλλὰ γὰρ ἐν 

τοιούτῳ ἐχόμεϑα; ἕν ᾧ ἀνάγκη πάντα μεταστρέφοντα 

λόγον βασανίζειν. σκόπει οὖν εἰ τὶ λέγω. ἄρα ἔστιν 

μὴ εἰδότα τι πρότερον ὕστερον μαϑεῖν ; 

ΘΕΙΑΙ. Ἔστι μέντοι. 

ΣΩ, Οὐκοῦν καὶ αὖϑις ἕτερον καὶ ἕτερον; 

ΘΕΑΙ. Τί δ᾽ οὔ; 

Ὁ. ἴσμεν ἐποίει. 
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Σϑδ. Θὲς δή μοι λόγου ἕνεκα ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐνὸν κήρινον ἐχμαγεῖον, τῷ μὲν μεῖξον, τῷ δ᾽ ἔλαττον, καὶ τῷ μὲν χαϑαρωτέρου κηροῦ, τῷ δὲ κοπρωδεστέρου, καὶ σκληροτέρου, ἐνίοις δὲ ὑγροτέρου, ] ἔστι δ᾽ οἷς μετρίως 

ἔχοντος. 
ΘΕΙΑΙ. Τίϑημι. 
ΣΦ, Ζηῶρον τοίνυν αὐτὸ φῶμεν εἶναι τῆς τῶν 

“Μουσῶν μητρὸς Μνημοσύνης, καὶ ἐς τοῦτο, ὅτι ἂν 
βουληϑῶμεν μνημονεῦσαι ὧν ἂν ἴδωμεν ἢ ἀκούσωμεν ἢ αὐτοὶ ἐννοήσωμεν, ὑπέχοντας αὐτὸ ταῖς αἰσϑήσεσι 
καὶ ἐννοίαις. ἀποτυποῦσϑαι, ὥσπερ δαχτυλίων σημεῖα ἐνσημαινομένους. καὶ ὃ μὲν ἂν ἐχμαγῇ, μνημονεύειν 
τε καὶ ἐπίστασϑαι, ἕως ἂν ἐνῇ τὸ εἴδωλον αὐτοῦ" 
ὅταν ἐξαλειφϑῇ ἢ μὴ οἷόν τε γένηται ἐχμαγῆναι, ἐπι- λελῆσϑαί τε καὶ μὴ ἐπίστασϑαι. 

ΘΈΑΙ. Ἔστω οὕτωο. 
Σ, Ὁ τοίνυν ἐπιστάμενος μὲν αὐτά, σκοπῶν δέ τι ὧν δρᾷ ἢ ἀκούει, ἄϑρει εἰ ἄρα τοιῷδε τρόπῳ ψευδῆ 

ὧν δοξάσαι. 

ΘΕΑΙ. Ποίῳ δή τινι; 
ΣΩ. Ἢ οἶδεν, οἰηϑεὶς εἶναι τοτὲ μὲν ἃ οἶδε, τοτὲ δὲ ἃ μή. ταῦτα γὰρ ἐν τοῖς πρόσϑεν οὐ καλῶς ὧμο-᾿ λογήσαμεν ὁμολογοῦντες ἀδύνατα. 
ΘΕΑΙ. Νῦν ὃδὲ πῶς λέγεις: 
ΣῈ, Δεῖ ὧδε Ι λέγεσθαι περὶ αὐτῶν ἐξ ἀρχῆς διοριξομένους, ὅτι ὃ μέν τις οἶδεν ἔχων αὐτοῦ μνη- 

μεῖον ἔν τῇ ψυχῇ, αἰσθάνεται δὲ αὐτὸ μή, τοῦτο οἰη- 
ϑῆναι ἕτερόν τι ὧν οἶδεν, ἔχοντα καὶ ἐκείνου τύπον, αἰσθανόμενον δὲ μή, ἀδύνατον. χαὶ ὕ γὲ οἶδεν αὖ, οἰηϑῆναι εἶναι ὃ μὴ οἶδε μηδ᾽ ἔχει αὐτοῦ σφραγῖδα: 
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1 Ἁ 5 [᾿] Ἀν. “Εἴ ὶ ὃ μὴ οἶδεν. ὃ μὴ οἶδεν αὖ" καὶ ὃ μὴ οἶδεν, ὃ οἶδε" 

ἡ ὃ αἰσϑάνεταί γε. ἕτερόν τι ὧν αἰσϑάνεται οἰηϑῆναι 

εἶναι" καὶ ὃ αἰσϑάνεται, ὧν τι μὴ αἰσϑάνεται" καὶ ὃ 

μὴ αἰσϑάνεται, ὧν μὴ  αἰσϑάνεται" καὶ ὃ μὴ αἰσϑά- 

νεται, ὧν αἰσϑάνεται. καὶ ἔτι γε αὖ ὧν οἶδε καὶ 
αἰσθάνεται καὶ ἔχει τὸ σημεῖον κατὰ τὴν αἴσϑησιν. 

οἰηϑῆναι αὖ ἕτερόν τι ὧν οἷδε καὶ αἰσϑάνεται καὶ ἔχει 

αὖ χαὶ ἐκείνου τὸ σημεῖον κατὰ τὴν αἴσϑησιν, ἀδυνα- 
τώτερον ἔτι ἐχείνων, εἰ οἷόν τε. καὶ ὃ οἶδε καὶ [ὃ 
αἰσϑάνεται ἔχων τὸ μνημεῖον ὀρϑῶς. ὃ οἶδεν οἰηϑῆναι 

ἀδύνατον" καὶ ὃ οἶδε καὶ αἰσϑάνεται ἔχων κατὰ ταὐτά, 
ὃ αἰσϑάνεται" καὶ ὃ αὖ μὴ οἶδε 1 μηδὲ αἰσϑάνεται, ὃ 
ἡ οἷδε μηδὲ αἰσϑάνεται" καὶ ὃ μὴ οἷδε μηδὲ αἰσϑά- 
νεται, ὃ μὴ οἶδε" καὶ ὃ μὴ οἶδε μηδὲ αἰσϑάνεται, ὃ μὴ 
αἰσϑάνεται" πάντα ταῦτα ὑπερβάλλει ἀδυναμίᾳ τοῦ ἐν 
αὐτοῖς ψευδῆ τίνα δοξάσαι. λείπεται δὴ ἔν τοῖς τοι- 

οἵσδε, εἴπερ που ἄλλοϑι, τὸ τοιοῦτον γενέσϑαι. 

ΘΕΑΙ. Ἐν τίσι δή; ἐὰν ἄρα ἐξ αὐτῶν τι μᾶλλον 

μάϑω" νῦν μὲν γὰρ οὐχ ἕπομαι. 
Σῷ, Ἐν οἷς οἶδεν, οἰηϑῆναι αὐτὰ ἕτερ᾽ ἄττα εἶναι 

ὧν οἷδε καὶ αἰσϑάνεται" ἢ ὧν μὴ οἶδεν, αἰσϑάνεται 
δέ᾽ ἢ ὧν οἷδε καὶ αἰσϑάνεται, ὧν | οἶδεν αὖ καὶ αἰσϑά- 
νεται. 

ΘΕΑΙ. Νῦν πολὺ πλέον ἀπελείφϑην ἢ τότε. 

ΧΧΧΙ͂Υ. ΣΩ. Ὧδε δὴ ἀνάπαλιν ἄκουε. ἐγὼ 
εἰδὼς Θεόδωρον καὶ ἐν ἐμαυτῷ μεμνημένος οἷός ἐστι, 
καὶ Θεαίτητον κατὰ ταὐτά, ἄλλο τι ἐνίοτε μὲν ὁρῶ 
αὐτούς, ἐνίοτε δὲ οὔ, καὶ ἅπτομαί ποτ᾽ αὐτῶν, τοτὲ δ᾽ 

οὔ, χαὶ ἀκούω ἤ τινα ἄλλην αἴσϑησιν αἰσϑάνομαι» 
τοτὲ δ᾽ αἴσϑησιν μὲν οὐδεμίαν ἔχω περὶ ὑμῶν, μέ- 

κα 

κα 
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ὠνημαν δὲ ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον καὶ ἐπίσταμαι αὐτὸς ἐν 
ἐμαυτῷ; 

Ε ΘΕΑΙ. | Πάνυ μὲν οὖν. 
Σῷ, Τοῦτο τοίνυν πρῶτον μάϑε ὧν βούλομαι 

δηλῶσαι, ὡς ἔστι μὲν ἃ οἶδε μὴ αἰσϑάνεσϑαι, ἔστι δὲ 
αἰσϑάνεσϑαι. 

ΘΕΑΙ. ᾿Ζ4ληϑῆ. 
ΣΩ, Οὐχοῦν καὶ ἃ μὴ οἶδε, πολλάκις μὲν ἔστι 

μηδὲ αἰσϑάνεσϑαι, πολλάκις δὲ αἰσϑάνεσϑαι μόνον; 
ΘΈΑΙ. Ἔστι καὶ τοῦτο. 

Σ(, Ἰδὲ δὴ ἐάν τι μᾶλλον νῦν ἐπίσπῃ. Σωκρά- 
193 της ἐπιγιγνώσκει ) Θεόδωρον καὶ Θεαίτητον, δρᾷ δὲ 

μηδέτερον, μηδὲ ἄλλη αἴσϑησις αὐτῷ πάρεστι περὶ αὐ- 
τῶν᾽ οὐκ ἄν ποτὲ ἐν ἑαυτῷ δοξάσειεν ὡς ὃ Θεαίτητός 
ἐστι Θεόδωρος. λέγω τὶ ἢ οὐδέν; 

ΘΕΑΙ. Ναί, ἀληϑῆ γε. 

Σ᾿, Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐχείνων πρῶτον ἦν ὧν 
ἔλεγον. 

ΘΕΑΙ. Ἦν γάρ. 
Σῷ. Δεύτερον τοίνυν, ὅτι τὸν μὲν γιγνώσκων 

ὑμῶν. τὸν δὲ μὴ γιγνώσκων, αἰσϑανόμενος δὲ μηδέτε- 

ρον, οὐκ ἄν ποτὲ αὖ οἰηϑείην, ὃν οἶδα, εἶναι ὃν μὴ οἶδα. 
ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς. 

Β ΣΩ, Τρίτον δέ, μηδέτερον γιγνώσκων μηδὲ | 
αἰσϑανόμενος οὐκ ἂν οἰηϑείην, ὃν μὴ οἶδα, ἕτερόν τιν᾽ 
εἶναι ὧν μὴ οἶδα. καὶ τἄλλα τὰ πρότερα πάνϑ᾽ ἕξῆς 
νόμιξε πάλιν ἀκηκοέναι, ἐν οἷς οὐδέποτ᾽ ἐγὼ περὶ σοῦ 
καὶ Θεοδώρου τὰ ψευδῆ δοξάσω, οὔτε γιγνώσκων οὔτε 

ἀγνοῶν ἄμφω. οὔτε τὸν μέν, τὸν δ᾽ οὐ γιγνώσκων" 
καὶ περὶ αἰσϑήσεων κατὰ ταὐτά, δἰ ἄρα ἕπει. 
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ΘΕΑΙ. Ἕπομαι. 

Σ,(), Δείπεται τοίνυν τὰ ψευδῆ δοξάσαι ἐν τῷδε, 

ὅταν γιγνώσκων σὲ καὶ Θεόδωρον, καὶ ἔχων ἐν ἐκείνῳ 
τῷ κηρίνῳ ) ὥσπερ δακτυλίων σφῶν ἀμφοῖν τὰ σημεῖα, Ο 

διὰ μακροῦ καὶ μὴ ἱκανῶς ὁρῶν ἄμφω προϑυμηϑῶ. τὸ 

οἰκεῖον ἑκατέρου σημεῖον ἀποδοὺς τῇ οἰκείᾳ ὄψει, ἐμβι- 
βάσας προσαρμόσαι εἰς τὸ ἑαυτῆς ἴχνος, ἵνα γένηται 

ἀναγνώρισις, εἶτα τούτων ἀποτυχὼν καὶ ὥσπερ οἵ ἔμ- 
παλιν ὑποδούμενοι παραλλάξας προσβάλω τὴν ἑκατέρου 

ὔὕψιν πρὸς τὸ ἀλλότριον σημεῖον, ἢ καὶ οἷα τὰ ἐν τοῖς 
κατόπτροις τῆς ὄψεως πάϑη. δεξιὰ εἰς ἀριστερὰ μεταρ- 

ρεούσης, ταὐτὸν | παϑὼν διαμάρτω᾽ τότε δὴ συμβαίνει Ὁ 

ἡ ἑτεροδοξία καὶ τὸ ψευδῆ δοξάξειν. 

ΘΕΙΑΙ. Ἔοικε γάρ, ὦ Σώκρατες᾽ ϑαυμασίως ὡς 

λέγεις τὸ τῆς δόξης πάϑοο. 

Σ. Ἔτι τοίνυν καὶ ὅταν ἀμφοτέρους γιγνώσκων 

τὸν μὲν πρὸς τῷ γιγνώσκειν αἰσϑάνωμαι, τὸν δὲ μή, 
τὴν δὲ γνῶσιν τοῦ ἑτέρου μὴ κατὰ τὴν αἴσϑησιν ἔχω, 

ὃ ἐν τοῖς πρόσϑεν οὕτως ἔλεγον καί μου τότε οὐκ 

ἐμάνϑανεο. 

ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 
ΣΦ, Τοῦτο μὴν ἔλεγον, ὅτι γιγνώσκων τὸν ἕτερον 

καὶ [ αἰσϑανόμενος, καὶ τὴν γνῶσιν κατὰ τὴν αἴσϑη- Εὶ 

σιν αὐτοῦ ἔχων, οὐδέποτε οἰήσεται εἶναι αὐτὸν ἕτερόν 
τινα ὃν γιγνώσχει τε καὶ αἰσϑάνεται καὶ τὴν γνῶσιν 

αὖ καὶ ἐκείνου ἔχει κατὰ τὴν αἴσϑησιν. ἦν γὰρ τοῦτο; 
ΘΕΑΙ, Ναί. 
Σ,, Παρελείπετο δέ γέ που τὸ νῦν λεγόμενον, 

ἐν ᾧ δή φαμεν τὴν ψευδῆ δόξαν γίγνεσϑαι τὸ ἄμφω 

γιγνώσκοντα καὶ ἄμφω ὁρῶντα ἤ τινα ἄλλην | αἴσϑη- 194 



948 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 174 

σιν ἔχοντα ἀμφοῖν τὸ σημεῖον μὴ κατὰ τὴν αὐτοῦ αἷἴ- 

σϑησιν ἑκάτερον ἔχειν, ἀλλ᾽ οἷον τοξότην φαῦλον ἱέντα 

παραλλάξαι τοῦ σκοποῦ καὶ ἁμαρτεῖν, ὃ δὴ καὶ ψεῦδος 
ἄρα ὠνόμασται. 

ΘΕΑΙ. Εἰκότως γε. 

Σ(Ὁ. Καὶ ὅταν τοίνυν τῷ μὲν παρῇ αἴσϑησις τῶν 

σημείων. τῷ δὲ μή, τὸ δὲ τῆς ἀπούσης αἰσϑήσεως τῇ 

παρούσῃ προσαρμόσῃ, πάντῃ ταύτῃ ψεύδεται ἡ διάνοια. 

καὶ ἑἕνὲ λόγῳ, περὶ ὧν μὲν μὴ οἶδέ τις μηδὲ ἤσϑετο 
πώποτε, οὐκ ἔστιν. 1 ὡς ἔοικεν, οὔτε ψεύδεσϑαι οὔτε 

ψευδὴς δόξα, εἴ τι νῦν ἡμεῖς ὑγιὲς λέγομεν" περὶ δὲ 
ὧν ἴσμεν τε καὶ αἰσϑανόμεϑα, ἐν αὐτοῖς τούτοις στρέ- 
φεται καὶ ἑλίττεται ἣ δόξα ψευδὴς καὶ ἀληϑὴς γιγνο- 

μένη, καταντικρὺ μὲν καὶ κατὰ τὸ εὐθὺ τὰ οἰκεῖα συν- 

ἄγουσα ἀποτυπώματα καὶ τύπους ἀληϑής, εἰς πλάγια 

δὲ καὶ σκολιὰ ψευδής. 

ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν χαλῶς. ὦ Σώκρατες, λέγεται; 
Σ,, Ἔτι τοίνυν καὶ τάδε ] ἀκούσας μᾶλλον αὐτὸ 

ἐρεῖς. τὸ μὲν γὰρ τἀληϑὲς δοξάξειν καλόν, τὸ δὲ ψεύ- 

δεσϑαι αἰσχρόν. 
ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
Σῶ. Ταῦτα τοίνυν φασὶν ἐνϑένδε γίγνεσθαι. 

ὅταν μὲν ὃ κηρός του ἐν τῇ ψυχῇ βαϑύς τε καὶ πολὺς 
καὶ λεῖος καὶ μετρίως ὠργασμένος ἧ, τὰ ἰόντα διὰ τῶν 
αἰσϑήσεων, ἐνσημαινόμενα εἰς τοῦτο τὸ τῆς ψυχῆς 

κέαρ, ὃ ἔφη Ὅμηρος αἰνιττόμενος τὴν τοῦ κηροῦ ὁμοιό- 
τητα. τότε μὲν καὶ τούτοις καϑαρὰ τὰ | σημεῖα ἐγγι- 
γνόμενα καὶ ἱχανῶς τοῦ βάϑους ἔχοντα πολυχρόνιά τε 

γίγνεται καὶ εἰσὶν οὗ τοιοῦτον πρῶτον μὲν εὐμαϑεῖς, 
ἔπειτα μνήμονες, εἶτα οὐ παραλλάττουσι τῶν αἰσϑή- 
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σεωῶν τὰ σημεῖα ἀλλὰ δοξάζουσιν ἀληϑῆ. σαφῆ γὰρ 

καὶ ἐν εὐρυχωρίᾳ ὄντα ταχὺ διανέμουσιν ἐπὶ τὰ αὑτῶν 
ἕκαστα ἐκμαγεῖα, ἃ δὴ ὄντα καλεῖται, καὶ σοφοὶ δὴ 

οὗτοι καλοῦνται. ἢ οὐ δοκεῖ σοι; 
ΘΕΑΙ. Ὑπερφυῶς μὲν οὖν. 
ΣΩ, Ὅταν | τοίνυν λάσιόν του τὸ κέαρ ἧ, ὃ δὴ Εὶ 

ς ἐπήνεσεν ὁ πάντα σοφὸς ποιητής, ἢ ὅταν κοπρῶδες 
καὶ μὴ καϑαροῦ τοῦ χηροῦ, ἢ ὑγρὸν σφόδρα ἢ σκλη- 

ρόν, ὧν μὲν ὑγρόν, εὐμαϑεῖς μέν, ἐπιλήσμονες δὲ γί- 

γνονται, ὧν δὲ σκληρόν, τἀναντία. οἱ δὲ δὴ λάσιον 
καὶ τραχὺ λιϑῶδές τι ἢ γῆς ἢ κόπρου συμμιγείσης 
ἔμπλεων ἔχοντες ἀσαφῆ τὰ ἐκμαγεῖα ἴσχουσιν. ἀσαφῆ 

δὲ καὶ οἵ τὰ σκληρά" βάϑος γὰρ οὐκ ἔνι. ἀσαφῆ δὲ 
καὶ οὗ τὰ ὑγρά" ὑπὸ γὰρ τοῦ συγχεῖσϑαι ταχὺ | γί- 19ὅ 

γνεται ἀμυδρά. ἐὰν δὲ πρὸς πᾶσι τούτοις ἐπ᾽ ἀλλήλων 
συμπεπτωκότα ἡ ὑπὸ στενοχωρίας, ἐάν του σμικρὸν ἢ 

τὸ ψυχάριον, ἔτι ἀσαφέστερα ἐκείνων. πάντες οὖν 

οὗτοι γίγνονται οἷοι δοξάξειν ψευδῆ. ὅταν γάρ τι 
ὁρῶσιν ἢ ἀκούωσιν ἢ ἐπινοῶσιν, ἕκαστα ἀπονέμειν 
ταχὺ ἑκάστοις οὐ δυνάμενοι βραδεῖς τέ εἰσι καὶ ἀλλο- 

τριονομοῦντες παρορῶσί τε καὶ παρακούουσι καὶ παρα- 
νοοῦσι πλεῖστα, καὶ καλοῦνται αὖ οὗτοι ἐψευσμένοι 
τε δὴ τῶν ὄντων καὶ ἀμαϑεῖς. 

᾿ΘΕΑΙ. Ὀρϑότατα ἀνθρώπων λέγεις, ὦ Σώκρατες. Β 
ΣΦ, Φῶμεν ἄρα ἐν ἡμῖν ψευδεῖς δόξας εἶναι; 

ΘΕΑΙ. Σφόδρα γε. 

ΣΦ. Καὶ ἀληϑεῖς δή; 

ΘΕΑΙ. Καὶ ἀληϑεῖς. 

ΣΩ, Ἤδη οὖν οἰόμεϑα ἱκανῶς ὡμολογῆσϑαι ὅτι 
παντὸς μᾶλλον ἐστὸν ἀμφοτέρα τούτω τὼ δόξα; 
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ΘΕΑΛΙ. Ὑπερφυῶς μὲν οὖν. 
ΧΧΧΥ. ΣΦ. Ζεινόν τε, ὦ Θεαίτητε, ὡς ἀληϑῶς 

κινδυνεύει καὶ ἀηδὲς εἶναι ἀνὴρ ἀδολέσχης. 
ΘΕΑΙ. Τί δέ; πρὸς τί τοῦτ᾽ εἶπες; 

Σ(). 1] Τὴν ἐμαυτοῦ δυσμαϑίαν δυσχεράνας καὶ 

ὡς ἀληϑῶς ἀδολεσχίαν. τί γὰρ ἄν τις ἄλλο ϑεῖτο 

ὄνομα, ὅταν ἄνω κάτω τοὺς λόγους ἕλκῃ τις ὑπὸ νω- 

ϑείας οὐ δυνάμενος πεισϑῆναι, καὶ ἦ δυσαπάλλακτος 

ἀφ᾽ ἑκάστου λόγου; 
ΘΕΑΙ. Σὺ δὲ δὴ τέ δυσχεραίνεις; 
Σι (Ὁ, Οὐ δυσχεραίνω μόνον, ἀλλὰ καὶ δέδοικα, ὅτι 

ἀποκρινοῦμαι, ἄν τις ἔρηταί με ὦ Σώκρατες, εὕρηκας 

δὴ ψευδῆ δόξαν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς αἰσϑήσεσέίν ἐστι 

πρὸς ἀλλήλας οὔτ᾽ ἐν ταῖς διανοίαις, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 
συνάψει αἰσϑήσεως πρὸς διάνοιαν; φήσω δὲ ἐγώ, οἶμαι, 
καλλωπιζόμενος ὥς τι εὑρηκότων ἡμῶν καλόν. 

ΘΕΑΙ. Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, οὐκ αἰσχρὸν 
εἶναι τὸ νῦν ἀποδεδειγμένον. 

Σ(, Οὐκοῦν, φήσει, λέγεις ὅτι αὖ τὸν ἄνϑρωπον, 
ὃν διανοούμεϑα μόνον, ὁρῶμεν δ᾽ οὔ, ἵππον οὐκ ἄν 

ποτε οἰηϑείημεν εἶναι, ὃν αὖ οὔτε ὁρῶμεν οὔτε ἁπτό- 
μεϑα, διανοούμεϑα δὲ μόνον καὶ ἄλλ᾽ οὐδὲν αἰσϑανό- 
μεϑα περὶ αὐτοῦ; ταῦτα, οἶμαι, φήσω λέγειν. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Καὶ ὀρϑῶς γε. 
ΣΩ, Τί οὖν, ] φήσει, τὰ ἕνδεκα, ἃ μηδὲν ἄλλο ἢ 

διανοεῖταί τις. ἄλλο τι ἐκ τούτου τοῦ λόγου οὐκ ἄν 

ποτὲ οἰηϑείη δώδεκα εἶναι, ἃ μόνον αὖ διανοεῖται; ἴϑιε 

οὖν δή. σὺ ἀποκρίνου. 
ΘΕΙΑΙ. ᾽4λλ᾽ ἀποκρινοῦμαι, ὅτι ὁρῶν μὲν ἄν τις 

ἢ ἐφαπτόμενος οἰηϑείη τὰ ἕνδεκα δώδεκα εἶναι, ἃ 
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μέντοι ἐν τῇ διανοίᾳ ἔχει. οὐκ ἄν ποτε περὶ αὐτῶν 
ταῦτα δοξάσειεν οὕτωο. 

ΣΩ. Τί οὖν; οἴει τινὰ πώποτε. αὐτὸν ἐν αὑτῷ 
πέντε καὶ ἕπτά. λέγω δὲ ] μὴ ἀνθρώπους ἑπτὰ καὶ 

πέντε προϑέμενον σκοπεῖν μηδ᾽ ἄλλο τοιοῦτον, ἀλλ᾽ 

αὐτὰ πέντε καὶ ἕπτά. ἅ φαμὲν ἐκεῖ μνημεῖα ἐν τῷ 

ἐκμαγείῳ εἶναι καὶ ψευδῆ ἐν αὐτοῖς οὐκ εἶναι δοξάσαι, 
ταῦτα αὐτὰ εἴ τις ἀνθρώπων ἤδη πώποτε ἐσκέψατο 

λέγων πρὸς αὑτὸν χαὶ ἐρωτῶν πόσα ποτ᾽ ἐστίν, καὶ ὃ 

μέν τις εἶπεν οἰηϑεὶς ἕνδεκα αὐτὰ εἶναι, ὃ δὲ δώ- 
δεχα. ἢ πάντες λέγουσί τε καὶ οἴονται δώδεκα αὐτὰ 

εἶναι: 

ΘΕΑΙ. Οὐ μὰ τὸν 4ία. ἀλλὰ πολλοὶ δὴ καὶ ἔν- 

δεχα 1 ἐὰν δέ γε ἐν πλείονι ἀριϑμῷ τις δκοπῆται, 

μᾶλλον σφάλλεται. οἶμαι γάρ σὲ περὶ παντὸς μᾶλλον 
ἀριϑμοῦ λέγειν. 

Σ,, Ὀρϑῶς γὰρ οἴει" καὶ ἐνθυμοῦ μή τι τότε 
γίγνεται ἄλλο ἢ αὐτὰ τὰ δώδεχα τὰ ἐν τῷ ἐκχμαγείῳ 

ἕνδεκα οἰηϑῆναι. 

ΘΕΑΙ. Ἔοικέ γε. 

ΣΦ. Οὐκοῦν εἰς τοὺς πρώτους πάλιν ἀνήκει 

λόγους; ὃ γὰρ τοῦτο παϑών. ὃ οἶδεν, ἕτερον αὐτὸ 
οἴεται εἶναι ὧν αὖ οἶδεν. ὃ ἔφαμεν ἀδύνατον. καὶ 
τούτῳ αὐτῷ ἠναγχάζομεν μὴ εἶναι ] ψευδῆ δόξαν, ἵνα 
μὴ τὰ αὐτὰ ὃ αὐτὸς ἀναγκάζοιτο εἰδὼς μὴ εἰδέναι ἅμα. 

ΘΕΙΛΙ. ᾿Ζληϑέστατα. 
Σ(. Οὐχοῦν ἄλλ᾽ ὁτιοῦν δεῖ ἀποφαίνειν τὸ τὰ 

ψευδῆ δοξάξειν ἢ διανοίας πρὸς αἴσϑησιν παραλλαγήν. 

εἰ γὰρ τοῦτ᾽ ἦν, οὐκ ἄν ποτε ἐν αὐτοῖς τοῖς διανοή- 

μασιν ἐψευδόμεϑα. νῦν δὲ ἤτοι οὐκ ἔστι ψευδὴς δόξα, 

190 
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Ἵ Ω ἢ ἅ τις οἶδεν, οἷόν τε μὴ εἰδέναι. καὶ τούτων πό- 
τερὰα αἱρεῖ; 

ΘΈΑΙ. ΄ἥπορον αἵρεσιν προτιϑεῖς, ὦ Σώκρατες. 
Ὀ Σ δῦ, ᾿4λλὰ μέντοι [ ἀμφότερά γε κινδυνεύει ὃ 

λόγος οὐκ ἐάσειν. ὅμως δέ, πάντα γὰρ τολμητέον, τί 

εἰ ἐπιχειρήδσαιμεν ἀναισχυντεῖν; 

ΘΕΑΙ. Πῶς; 

ΣΩ, ᾿Εϑελήσαντες εἰπεῖν ποῖόν τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ 
ἐπίστασϑαι. 

ΘΈΑΙ. Καὶ τί τοῦτο ἀναίσχυντον; 
Σ,, Ἔοικας οὐκ ἐννοεῖν, ὅτι πᾶς ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς 

ὁ λόγος ξήτησις γέγονεν ἐπιστήμης, ὡς οὐκ εἰδόσν τί 

ποτ᾽ ἐστίν. 

ΘΕΑΙ. Ἐννοῶ μὲν οὖν. 
Σ, Ἔπειτ᾽ οὐκ ἀναιδὲς δοκεῖ, μὴ εἰδότας ἐπι- 

στήμην ἀποφαίνεσϑαι τὸ ἐπίστασθαι οἷόν ἐστιν; ἀλλὰ 
Ε γάρ, ὦ | Θεαίτητε, πάλαι ἐσμὲν ἀνάπλεῳ τοῦ μὴ κα- 
ϑαρῶς διαλέγεσθαι. μυριάκις γὰρ εἰρήκαμεν τὸ γι- 

γνώσκομεν καὶ οὐ γιγνώσκομεν, καὶ ἐπιστάμεϑα καὶ 

οὐκ ἐπιστάμεϑα, ὥς τι συνιέντες ἀλλήλων ἐν ᾧ ἔτι 

ἐπιστήμην ἀγνοοῦμεν: εἰ δὲ βούλει, καὶ νῦν ἐν τῷ 
παρόντι κεχρήμεϑ᾽ αὖ τῷ ἀγνοεῖν τε καὶ συνιέναι, 
ὡς προσῆκον αὐτοῖς χρῆσϑαι, εἴπερ στερόμεϑα ἐπι- 

στήμης. 
ΘΈΑΙ. ᾿4Ζλλὰ τίνα τρόπον διαλέξει, ὦ Σώκρατες, 

τούτων ἀπεχόμενος: 
197 Ι Σὼ. Οὐδένα ὥν γε ὃς εἰμί" εἰ μέντοι ἦν ἀντι- 

λογικός, οἷος ἀνὴρ εἰ καὶ νῦν παρῆν, τούτων τ᾽ ἂν 
ἔφη ἀπέχεσϑαι καὶ ἡμῖν σφόδο᾽ ἂν ἃ ἐγὼ λέγω ἐπέ- 
πληττεν. ἐπειδὴ οὖν ἐσμὲν φαῦλοι, βούλει τολμήσω 
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εἰπεῖν οἷόν ἐστι τὸ ἐπίστασθαι; φαίνεται γάρ μοι 

προὔργου τι ἂν γενέσϑαι. 
ΘΕΑΙ. Τόλμα τοίνυν νὴ 4ία. τούτων δὲ μὴ 

ἀπεχομένῳ σοι ἔσται πολλὴ συγγνώμη. 

ΧΧΧΥΙ. ΣΩ, ᾿ζκήκοας οὖν ὃ νῦν λέγουσιν τὸ 
ἐπίστασϑαι; 

ΘΈΑΙ. Ἴσως" οὐ μέντοι ἔν γὲ τῷ παρόντι μνη- 

μονεύω. 

ΣΩ. ᾿Επιστήμης που ἕξιν [ φασὶν αὐτὸ εἶναι. 
ΘΕΙΑΙ. ᾿᾽Ζ4ληϑῆ. 
Σ.), Ἡμεῖς τοίνυν σμικρὸν μεταϑώμεϑα καὶ εἴπω- 

μεν ἐπιστήμης κτῆσιν. 

ΘΕΙΑΙ͂. Τί οὖν δὴ φήσεις τοῦτο ἐκείνου διαφέρειν; 
Σῷ. Ἴσως μὲν οὐδέν" ὃ δ᾽ οὖν δοκεῖ, ἀκούσας 

συνδοκίμαξε. 

ΘΙΕΑΙ. ᾿Εάνπερ γε οἷός τ᾽ ὦ. 
ΣΦ). Οὐ τοίνυν μοι ταὐτὸν φαίνεται τῷ κεκτῆ- 

σϑαι τὸ ἔχειν. οἷον εἰ ἱμάτιον πριάμενός τις καὶ 
ἐγκρατὴς ὧν μὴ φοροῖ, ἔχειν μὲν οὐκ ἂν αὐτὸν αὐτό, 

κεχτῆσϑαι δέ γε φαῖμεν. 
ΘΕΙΑΙ. Ὀρϑῶς γε. 
Σὦ, Ὅρα | δὴ καὶ ἐπιστήμην εἰ δυνατὸν οὕτω 

κεχτημένον μὴ ἔχειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴ τις ὄρνιϑας ἀγρίας, 
περιστερὰς ἤ τι ἄλλο, ϑηρεύσας οἴκοι κατασκευασά- 

μενος περιστερεῶνα τρέφοι. τρόπον μὲν γὰρ ἄν πού 

τινα φαῖμεν αὐτὸν αὐτὰς ἀεὶ ἔχειν, ὅτι δὴ κέκτηται. 

ἦ γάρ; 
ΘΕΙΑΙ. Ναί. 
Σὰ. Τρόπον δέ γ᾽ ἄλλον οὐδεμίαν ἔχειν, ἀλλὰ 

δύναμιν μὲν αὐτῷ περὶ αὐτὰς παραγεγονέναι, ἐπειδὴ 
ῬΙΙΑΤΟΙ 28 
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ἐν οἰκείῳ περιβόλῳ ὑποχειρίους ἐποιήσατο, λαβεῖν καὶ 

Ὁ σχεῖν, ἐπειδὰν βούληται, ϑηρευσαμένῳ ἣν ἂν ἀεὶ 
ἐθέλῃ, καὶ πάλιν ἀφιέναι" καὶ τοῦτο ἐξεῖναι ποιεῖν, 
ὁποσάκις ἂν δοκῇ αὐτῷ. 

ΘΕΑΙ. Ἔστι ταῦτα. 

Σ,), Πάλιν δή, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν κήρυνδὴ 

τι ἐν ταῖς ψυχαῖς κατεσκευάξομεν οὐκ οἶδ᾽ ὅτι πλάσμα, 

νῦν αὖ ἐν ἑκάστῃ ψυχῇ ποιήσωμεν περιστερεῶνά τινα 
παντοδαπῶν ὀρνίϑων, τὰς μὲν κατ᾽ ἀγέλας οὔσας 
χωρὶς τῶν ἄλλων, τὰς δὲ κατ᾽ ὀλίγας, ἐνίας δὲ μόνας 

διὰ πασῶν ὅπῃ ἂν τύχωσι πετομένας. 

Ε ΘΕΑΙ. ἀλλὰ τί τοὐντεῦϑεν; 

ΣΩ, Παιδίων μὲν ὄντων φάναι χρὴ εἶναι τοῦτο 
τὸ ἀγγεῖον κενόν, ἀντὶ δὲ τῶν ὀρνίϑων ἐπιστήμας 

νοῆσαι" ἣν δ᾽ ἂν ἐπιστήμην κτησάμενος καϑείρξῃ εἰς 
τὸν περίβολον, φάναι αὐτὸν μεμαϑηκέναι ἢ εὑρηκέναι 

τὸ πρᾶγμα οὗ ἦν αὕτη ἡ ἐπιστήμη, καὶ τὸ ἐπίστασϑαι 
τοῦτ᾽ εἶναι. 

ΘΕΑΙ. Ἔστω. 
198 Σῷ. Τὸ τοίνυν πάλιν ἣν ἂν βούληται τῶν ἐπι- 

στημῶν ϑηρεύειν καὶ λαβόντα ἴσχειν καὶ αὖϑις ἀφιέ- 

ναι, σκόπει τίνων δεῖται ὀνομάτων, εἴτε τῶν αὐτῶν 
ὧν τὸ πρῶτον. ὅτε ἐκτᾶτο, εἴτε ἑτέρων. μαϑήσει δ᾽ 
ἐντεῦϑεν σαφέστερον τί λέγω. ἀρυιϑμητικὴν μὲν γὰρ 

λέγεις τέχνην; 
ΘΕΙΑΙ. Ναί. 

ΣΩ. ΤαστΩΣ δὴ ὑπόλαβε ΓΝ ἐααθε ο Ν ἀρ- 

τίου τε καὶ περιττοῦ παντός. 
ΘΕΑΙ. Ὑπολαμβάνω. 
ΣΩ, Ταύτῃ δή. οἶμαι, τῇ τέχνῃ δνς τε ὑπο- 
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χειρίους τὰς ἐπιστήμας τῶν ἀριϑμῶν | ἔχει καὶ ἄλλῳ Β 

παραδίδωσιν ὁ παραδιδούς. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Ναί. 
ΣΩ, Καὶ χαλοῦμέν γε παραδιδόντα μὲν διδά- 

ὄκειν, παραλαμβάνοντα δὲ μανϑάνειν, ἔχοντα δὲ δὴ τῷ 
κεκτῆσϑαι ἐν τῷ περιστερεῶνι ἐκείνῳ ἐπίστασθαι. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ, Τῷ δὲ δὴ ἐντεῦϑεν ἤδη πρόσσχες τὸν νοῦν. 

ἀριϑμητικὸς γὰρ ὧν τελέως ἄλλο τι πάντας ἀριϑμοὺς 

ἐπίσταται; πάντων γὰρ ἀριϑμῶν εἰσιν αὐτῷ ἐν τῇ 

ψυχῇ ἐπιστῆμαι. 
ΘΕΑΙ. Τί μήν; 
ΣΩ,. Ἦ | οὖν ὁ τοιοῦτος ἀριϑμοῖ ἄν ποτέ τι ἢ Ο 

αὐτὸς πρὸς αὑτὸν αὐτὰ ἢ ἄλλο τι τῶν ἔξω ὅσα ἔχει 
ἀριϑμόν; 

ΘΕΛΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

Σῷ. Τὸ δὲ ἀριϑμεῖν γε οὐκ ἄλλο τι ϑήσομεν 
τοῦ σχοπεῖσϑαι πόσος τις ἀριϑμὸς τυγχάνει ὦν. 

ΘΕΑΙ. Οὔὕτωο. 

Σ., Ὃ ἄρα ἐπίσταται. σκοπούμενος φαίνεται ὡς 

οὐκ εἰδώς, ὃν ὡμολογήχαμεν ἅπαντα ἀριϑμὸν εἰδέναι. 
ἀχούεις γάρ που τὰς τοιαύτας ἀμφισβητήσεις. 

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 
ΧΧΧΥΤΙ. Σῶ. Οὐκοῦν ἡμεῖς ἀπεικάζοντες τῇ 

τῶν | περιστερῶν χτήσει τὲ καὶ ϑήρα ἐροῦμεν, ὅτι Ὁ 

διττὴ ἦν ἡ ϑήρα, ἡ μὲν πρὶν ἐχτῆσϑαι τοῦ χκεχτῆσϑαι͵ 
ἕνεκα ἡ δὲ κεχτημένῳ τοῦ λαβεῖν καὶ ἔχειν ἐν ταῖς 

χερσὶν ὃ πάλαι ἐκέκτητο. οὕτως δὲ καὶ ὧν πάλαι ἐπι- 
στῆμαι ἦσαν αὐτῷ μαϑόντι καὶ ἠπίστατο αὐτά, πάλιν 
ἔστι χαταμανϑάνειν ταὐτὰ ταῦτα ἀναλαμβάνοντα τὴν 

59: 
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ἐπιστήμην ἑκάστου καὶ ἴσχοντα, ἣν ἐκέχτητο μὲν πάλαι, 
πρόχειρον δ᾽ οὐκ εἶχε τῇ διανοίᾳ; 

ΘΕΑΙ. ΄4ληϑῆ. 

Σ Δ), Τοῦτο δὴ ἄρτι ἠρώτων, ὕπως | χρὴ τοῖς 

ὀνόμασι χρώμενον λέγειν περὶ αὐτῶν, ὅταν ἀριϑμήσων 

ἴῃ ὁ ἀριϑμητικὸς ἤ τι ἀναγνωσόμενος ὃ γραμματικός, 

ὡς ἐπιστάμενος ἄρα ἐν τῷ τοιούτῳ πάλιν ἔρχεται 
μκαϑησόμενος παρ᾽ ἑαυτοῦ ἃ ἐπίσταται; 

ΘΕΑΙ. ᾿.4λλ᾽ ἄτοπον, ὦ Σώκρατες. 
Σῷ. ᾽.4λλ᾽ ἃ οὐκ ἐπίσταται φῶμεν αὐτὸν ἀνα- 

γνώσεσϑαι καὶ ἀριϑμήσειν, δεδωκότες αὐτῷ πάντα 

μὲν [ γράμματα, πάντα δὲ ἀριϑμὸν ἐπίστασϑαι; 
ΘΕ ΔΑ]. ᾿4λλὰ καὶ τοῦτ᾽ ἄλογον. 

Σ,(ὸ. Βούλει οὖν λέγωμεν ὅτι τῶν μὲν ὀνομάτων. 

οὐδὲν ἡμῖν μέλει, ὅπῃ τις χαίρει ἕλκων τὸ ἐπίστασϑαι 
καὶ μανϑάνειν, ἐπειδὴ δὲ ὡρισάμεϑα ἕτερον μέν τι τὸ 
κεχτῆσϑαι τὴν ἐπιστήμην, ἕτερον δὲ τὸ ἔχειν, ὃ μέν 

τις ἔκτηται μὴ κεκτῆσϑαν ἀδύνατόν φαμεν εἶναι, ὥστε 

οὐδέποτε συμβαίνει ὅ τις οἶδεν μὴ εἰδέναι. ψευδῆ 
μέντοι δόξαν οἷόν τ᾽ εἶναι περὶ αὐτοῦ λαβεῖν; μὴ γὰρ 
ἔχειν τὴν ἐπιστήμην Ϊ τούτου οἷόν τε, ἀλλ᾽ ἑτέραν 
ἀντ᾽’ ἐκείνης, ὅταν ϑηρεύων τινὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐπιστήμην 
διαπετομένων ἀνϑ’ ἕτέρας ἑτέραν ἁμαρτὼν λάβῃ, ὅτε 

ἄρα τὰ ἕνδεκα δώδεκα ὠήϑη εἶναι, τὴν τῶν ἕνδεκα 
ἐπιστήμην ἀντὶ τῆς τῶν δώδεκα λαβὼν τὴν ἐν ἑαυτῷ 
οἷον φάτταν ἀντὶ περιστερᾶς. 

ΘΕΙΑΙ. Ἔχει γὰρ οὖν λόγον. 
Σ(, Ὅταν δέ γε ἣν ἐπιχειρεῖ λαβεῖν λάβῃ, ἀψευ- 

δεῖν τε καὶ τὰ ὄντα δοξάζειν τότε, καὶ οὕτω δὴ εἶναι 
Ο ἀληϑῆ τὲ καὶ ψευδῆ δόξαν, καὶ ὧν ἐν τοῖς ] πρόσϑεν 
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ἐδυσχεραίνομεν οὐδὲν ἐμποδὼν γίγνεσθαι; ἴσως οὖν 
μοι συμφήσεις᾽ ἢ πῶς ποιήσεις; 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Οὕτως. 
Σῷ. Καὶ γὰρ τοῦ μὲν ἃ ἐπίσταται μὴ ἐπίστασϑαι 

ἀπηλλάγμεϑα᾽ ἃ γὰρ κεχτήμεϑα μὴ κεχτῆσϑαι οὐδα- 
μοῦ ἔτι συμβαίνει, οὔτε ψευσϑεῖσί τινος οὔτε μή. 

δεινότερον μέντοι πάϑος ἄλλο παραφαίνεσϑαί μοι 

δοκεῖ. 

ΘΕΙΑΙ. Τὺ ποῖον; 

ΣΦ). Εἰ ἡ τῶν ἐπιστημῶν μεταλλαγὴ ψευδὴς 

γενήσεταί ποτε δόξα. 

ΘΕΑΙ. Πῶς δή: 

Σ,, [| Πρῶτον μὲν τό τινος ἔχοντα ἐπιστήμην 

τοῦτο αὐτὸ ἀγνοεῖν, μὴ ἀγνωμοσύνῃ ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ 

ἐπιστήμῃ" ἔπειτα ἕτερον αὖ τοῦτο δοξάζειν, τὸ δ᾽ ἕτε- 

ρον τοῦτο, πῶς οὐ πολλὴ ἀλογία, ἐπιστήμης παρα- 
γενομένης γνῶναι μὲν τὴν ψυχὴν μηδέν. ἀγνοῆσαι δὲ 

πάντα; ἐκ γὰρ τούτου τοῦ λόγου κωλύει οὐδὲν καὶ 

ἄγνοιαν παραγενομένην γνῶναί τι ποιῆσαι καὶ τυ- 

φλότητα ἰδεῖν, εἴπερ καὶ ἐπιστήμη ἀγνοῆσαί ποτέ τινα 

ποιήσει. 

ΘΕΑΙ. Ἴσως γάρ. ὦ Σώκρατες, οὐ καλῶς | τὰς 
ὄρνιϑας ἐτίϑεμεν ἐπιστήμας μόνον τιϑέντες, ἔδει δὲ 

καὶ ἀνεπιστημοσύνας τιϑέναι ὁμοῦ συνδιαπετομένας 

ἐν τῇ ψυχῇ. καὶ τὸν ϑηρεύοντα τοτὲ μὲν ἐπιστήμην 
λαμβάνοντα, τοτὲ δ᾽ ἀνεπιστημοσύνην τοῦ αὐτοῦ πέρι 
ψευδῆ μὲν δοξάξειν τῇ ἀνεπιστημοσύνῃ, ἀληϑῆ δὲ τῇ 
ἐπιστήμῃ. 

Σ. Οὐ ῥάδιόν γε, ὦ Θεαίτητε, μὴ ἐπαινεῖν δε" 
ὃ μέντοι εἶπες πάλιν ἐπίσκεψαι. ἔστω μὲν γὰρ ὡς 
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200 λέγεις ὃ δὲ δὴ τὴν ἀνεπιστημοσύνην λαβὼν ψευδῆ 

μέν, φής, δοξάσει. ἦ γάρ; 
ΘΕΑΙ. Ναί. 

Σῷ, Οὐ δήπου καὶ ἡγήσεταί γε ψευδῆ δοξάζξειν. 
ΘΕΑΙ. Πῶς γάρ; 

Σ., ᾿᾽4λλ᾽ ἀληϑῆ γε, καὶ ὡς εἰδὼς διακείσεται 

περὶ ὧν ἔψευσται. 
ΘΕΑΙ. Τί μήν; 

Σ,δῦ. ᾿ΕἘπιστήμην ἄρα οἰήσεται τεϑηρευκὼς ἔχειν, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀνεπιστημοσύνην. 
ΘΕΑΙ. 47ῆλον. 

Σ(ὸ. Οὐχοῦν μακρὰν περιελθόντες πάλιν ἐπὶ τὴν 

πρώτην πάρεσμεν ἀπορίαν. ὃ γὰρ ἐλεγχτικὸς ἐκεῖνος 
Β γελάσας φήσει" 1 πότερον, ὦ βέλτιστοι, ἀμφοτέρας τις 

εἰδώς, ἐπιστήμην τε καὶ ἀνεπιστημοσύνην, ἣν οἶδεν, 
ἑτέραν αὐτὴν οἴεταί τινα εἶναι ὧν οἶδεν; ἢ οὐδετέραν 
αὐτοῖν εἰδώς, ἣν μὴ οἶδε, δοξάξει ἑτέραν ὧν οὐκ 
οἶδεν; ἢ τὴν μὲν εἰδώς, τὴν δ᾽ οὔ, ἣν οἶδεν, ἣν μὴ 
οἶδεν; ἢ ἣν μὴ οἶδεν, ἣν οἶδεν ἡγεῖται; ἢ πάλιν αὖ 
μοι ἐρεῖτε ὅτι τῶν ἐπιστημῶν καὶ ἀνεπιστημοσυνῶν 

εἰσὶν αὖ ἐπιστῆμαι, ὃς ὃ κεκτημένος ἐν ἑτέροις τισὶ 

γελοίοις περιστερεῶσιν ἢ κηρίνοις πλάσμασι καϑείρξας, 
Ο] ξωσπερ ἂν κεχτῆται, ἐπίσταται, καὶ ἐὰν μὴ προχεί- 

ρους ἔχῃ ἐν τῇ ψυχῇ; καὶ οὕτω δὴ ἀναγκασϑήσεσϑε 
εἰς ταὐτὸν περιτρέχειν μυριάκις οὐδὲν πλέον ποιοῦν- 

τες; τί πρὸς ταῦτα, ὦ Θεαίτητε, ἀποχρινούμεϑα:; 
ΘΕΑΙ. ᾿4λλὰ μὰ Ζ, ὦ Σώκρατες, ἔγωγε οὐκ ἔχω 

τί χρὴ λέγειν. 
ΣΦ), ἶ4ρ᾽ οὖν ἡμῖν, ὦ παῖ, καλῶς ὃ λόγος ἐπι- 

πλήττει, καὶ ἐνδείκνυται ὅτι οὐκ ὀρθῶς ψευδῆ δόξαν 
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προτέραν ξητοῦμεν ἐπιστήμης, ἐκείνην ἀφέντες; τὸ δ᾽ ᾽ ἢ 
ἐστὶν ἀδύνατον γνῶναι, πρὶν ἄν τις ἐπιστήμην ἱκανῶς 

λάβῃ τί ποτ᾽ ἐστίν. 
ΘΕΙ͂ΑΙ. ᾿ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ παρόντι ὡς 

λέγεις οἴεσϑαι. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. ΣΩ,. Τί οὖν τις ἐρεῖ πάλιν ἐξ ἀρχῆς 
ἐπιστήμην; οὐ γάρ που ἀπεροῦμέν γέ πω. 

ΘΕΑΙ. Ἥχιστα, ἐάνπερ μὴ σύ γε ἀπαγορεύῃς. 

ΣΩ. “έγε δή, τί ἂν αὐτὸ μάλιστα εἰπόντες ἥκιστ᾽ 
ἂν ἡμῖν αὐτοῖς ἐναντιωϑεῖμεν; 

ΘΈΑΙ. Ὅπερ ἐπεχειροῦμεν, ὦ Σώκρατες, ἰ ἐν τῷ 
πρόσϑεν᾽ οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε ἄλλο οὐδέν. 

ΣΦ). Τὸ ποῖον: 

ΘΕΛΙ. Τὴν ἀληϑῆ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι. ἀνα- 
μάρτητόν γέ πού ἐστιν τὸ δοξάξειν ἀληϑῆ, καὶ τὰ ὑπ᾽ 

αὐτοῦ γιγνόμενα πάντα καλὰ καὶ ἀγαϑὰ γίγνεται. 
ΣΦ. Ὁ τὸν ποταμὸν καϑηγούμενος, ὦ Θεαίτητε, 

ἔφη ἄρα δείξειν αὐτό" καὶ τοῦτο ἐὰν ἰόντες ἐρευνῶμεν, 

τάχ᾽ ἂν ἐμπόδιον γενόμενον αὐτὸ | φήνειεν τὸ ξητού- 
μενον, μένουσι δὲ δῆλον οὐδέν. 

ΘΕΑ͂Ι. Ὀρϑῶς λέγεις ἀλλ᾽ ἴωμέν γε καὶ σκο- 

πῶμεν. 

ΣΩ, Οὐκοῦν τοῦτό γε βραχείας. σκέψεως τέχνη 

γάρ σοι ὅλη σημαίνει μὴ εἶναι ἐπιστήμην αὐτό. 
ΘΕΑΙ. Πῶς δή; καὶ τίς αὕτη; 

Σ, ). Ἧ τῶν μεγίστων εἰς σοφίαν, οὺς δὴ καλοῦ- 

σιν ῥήτοράς τε καὶ δικανικούς. οὗτοι γάρ που τῇ 

ἑαυτῶν τέχνῃ πείϑουσιν οὐ διδάσκοντες, ἀλλὰ δοξάξειν 
ποιοῦντες ἃ ἂν βούλωνται. ἢ σὺ οἴει δεινούς τινας 

οὕτω διδασκάλους εἶναι, ὥστε οἷς ] μὴ παρεγένοντό 

201 

Β 
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τινες ἀποστερουμένοις χρήματα ἤ τι ἄλλο βιαξομένοις, 

τούτοις δύνασϑαι πρὺς ὕδωρ σμικρὸν διδάξαι ἱκανῶς 
τῶν γενομένων τὴν ἀλήϑειαν; 

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς ἔγωγε οἶμαι, ἀλλὰ πεῖσαι μέν" 
ΣΩ. Τὸ πεῖσαι δ᾽ οὐχὶ δοξάσαι λέγεις ποιῆσαι; 
ΘΕΑΙ. Τί μήν; 

Σ, Οὐκοῦν ὅταν δικαίως πεισϑῶσιν δικασταὶ 

περὶ ὧν ἰδόντι μόνον ἔστιν εἰδέναι, ἄλλως δὲ μή, 
ταῦτα τότε ἐξ ἀκοῆς κρίνοντες, ἀληϑῆῇ δόξαν ᾿ λαβόντες, 

ἄνευ ἐπιστήμης ἔκριναν, ὀρϑὰ πεισϑέντες, εἴπερ εὖ 
ἐδίκασαν ; 

ΘΕΙΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΣΩ,. Οὐκ ἄν, ὦ φίλε, εἴ γε ταὐτὸν ἦν δόξα τε 

ἀληϑὴς [καὶ δικαστήρια] καὶ ἐπιστήμη, ὀρϑά ποτ᾽ ἂν 
δικαστὴς ἄκρος ἐδόξαξεν ἄνευ ἐπιστήμης" νῦν δὲ ἔοικεν 
ἄλλο τι ἑκάτερον εἶναι. : 

ΘΕΑΙ. Ὅ γε ἐγώ, ὦ Σώχρατες, εἰπόντος του. 

ἀκούσας ἐπελελήσμην, νῦν δ᾽ ἐννοῶ" ἔφη δὲ τὴν μὲν 
μετὰ λόγου ἀληϑῆ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι, ] τὴν δὲ 
ἄλογον ἐχτὸς ἐπιστήμης" καὶ ὧν μὲν μή ἐστι λόγος, 
οὐκ ἐπιστητὰ εἶναι, οὑτωσὶ καὶ ὀνομάξων. ἃ δ᾽ ἔχει, 
ἐπιστητά. 

ΣΩ, Ἦ καλῶς λέγεις. τὰ δὲ δὴ ἐπιστητὰ ταῦτα 
καὶ μὴ πῇ διήρει, λέγε. εἰ ἄρα κατὰ ταὐτὰ σύ τε 
κἀγὼ ἀκηκόαμεν. 

ΘΕΑΙ. ᾿᾽4λλ᾽ οὐκ οἶδα εἰ ἐξευρήσω" λέγοντος 
μέντ᾽ ἂν ἑτέρου, ὡς ἐγῴώμαι, ἀκολουϑήσαιμι. 

ΧΧΧΙΧ. Σῶῷ. ἄκουε δὴ ὥὄναρ ἀντὶ ὀνείρατος. 
ἐγὼ γὰρ αὖ ἐδόκουν ἀκούειν τινῶν, ὅτι τὰ μὲν | πρῶτα 
οἱονπερεὶ στοιχεῖα, ἐξ ὧν ἡμεῖς τε συγκείμεϑα καὶ 
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τἄλλα, λόγον οὐκ ἔχοι. αὐτὸ γὰρ καϑ' αὑτὸ ἕκαστον 
ὀνομάσαι μόνον εἴη, προσειπεῖν δὲ οὐδὲν ἄλλο δυνα- 

τόν, οὔϑ'᾽ ὡς ἔστιν, οὔϑ᾽ ὡς οὐκ ἔστιν ἤδη γὰρ ἂν 

οὐσίαν ἢ μὴ | οὐσίαν αὐτῷ προστίϑεσϑαι, δεῖν δὲ 
οὐδὲν προσφέρειν, εἴπερ αὐτὸ ἐκεῖνο μόνον τις ἐρεῖ. 
3 Ἁ 5 ΦΧ Χ ᾿ Φβυ 2 «.«'Χ Χ 3 »" 2 εχ ἐς δ’ 

ἐπεὶ οὐδὲ τὸ αὐτὸ οὐδὲ τὸ ἐκεῖνο οὐδὲ τὸ ἕκαστον 

οὐδὲ τὸ μόνον οὐδὲ τοῦτο προσοιστέον οὐδ᾽ ἄλλα 
πολλὰ τοιαῦτα ταῦτα μὲν γὰρ περιτρέχοντα πᾶσι 

’ [ " 2 ΄, Ξ ’ 
προσφέρεσθαι, ἕτερα ὄντα ἕχείνων οἱς προστίϑεται. 

δεῖν δέ, εἴπερ ἦν δυνατὸν αὐτὸ λέγεσθαι καὶ εἶχεν 
9 ο"Ἅ᾿ τὸ -ρ Ἄ ΡΒ “- ΒΩ Ε κα 

οἰκεῖον αὑτοῦ λόγον. ἄνευ τῶν ἄλλων ἁπάντων λέγε- 

σϑαι. νῦν δὲ ἀδύνατον εἶναι ὁτιοῦν τῶν πρώτων 

ῥηϑῆναι [ λόγῳ" οὐ γὰρ εἶναι αὐτῷ ἀλλ᾽ ἢ ὀνομάζξε- 

σϑαι μόνον" ὄνομα γὰρ μόνον ἔχειν" τὰ δὲ ἐκ τούτων 
ΕΩ , ΟΡ’ 9! Ἃ ’ δ Ἁ Ἂ 

ἤδη συγκείμενα, ὥσπερ αὐτὰ πέπλεκται, οὕτω καὶ τὰ 

ὀνόματα αὐτῶν συμπλακέντα λόγον γεγονέναι" ὀνο- 

μάτων γὰρ συμπλοκὴν εἶναι λόγου οὐσίαν. οὕτω δὴ 
τὰ μὲν στοιχεῖα ἄλογα καὶ ἄγνωστα εἶναι, αἰσϑητὰ δέ; 
τὰς δὲ συλλαβὰς γνωστάς τὲ καὶ ῥητὰς καὶ ἀληϑεῖ 

δόξῃ δοξαστάς. ὅταν μὲν οὖν ἄνευ λόγου τὴν ἀληϑῆ 
δόξαν τινός τις λάβῃ, ἀληϑεύειν μὲν αὐτοῦ τὴν [ ψυχὴν 

περὶ αὐτό, γιγνώσκειν δ᾽ οὔ" τὸν γὰρ μὴ δυνάμενον 
δοῦναί τε καὶ δέξασϑαι λόγον ἀνεπιστήμονα εἶναι περὶ 

Ρ ΄ Ἁι ’ ’ - 

τούτου" προσλαβόντα δὲ λόγον δυνατόν τὲ ταῦτα 

πάντα γεγονέναν καὶ τελείως πρὸς ἐπιστήμην ἔχειν. 

οὕτως σὺ τὸ ἐνύπνιον ἢ ἄλλως ἀκήκοας; 

ΘΕΔΙ. Οὕτω μὲν οὖν παντάπασιν. 
ΣΩ. ᾿Ζρέσκει οὖν σε καὶ τίϑεσαι ταύτῃ, δόξαν 

ἀληϑῆ μετὰ λόγου ἐπιστήμην εἶναι; 
ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 

202 
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ΣΩ, Ἶ49΄᾽, ὦ Θεαίτητε, νῦν οὕτω τῇδε τῇ ἡμέρᾳ 
εἰλήφαμεν ὃ πάλαι καὶ πολλοὶ τῶν σοφῶν ξητοῦντες. 

πρὶν εὑρεῖν κατεγήρασαν; 
ΘΕΑΙ. ᾿ἸΕμοὶ γοῦν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, καλῶς 

λέγεσϑαι τὸ νῦν ῥηϑέν. 
ΣΩ, Καὶ εἰκός γε αὐτὸ τοῦτο οὕτως ἔχειν" τίς 

γὰρ ἂν καὶ ἔτι ἐπιστήμη εἴη χωρὶς τοῦ λόγου τε καὶ 
ὀρϑῆς δόξης; ἕν μέντοι τί μὲ τῶν ῥηϑέντων ἀπαρέσκει. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον δή; 

Σ (2. Ὃ καὶ δοκεῖ λέγεσθαι κομψότατα, ὡς τὰ 

μὲν στοιχεῖα ἄγνωστα, τὸ δὲ τῶν συλλαβῶν ες | 

γνωστόν. 
ΘΕΙ͂ΑΙ. Οὐκοῦν ὀρϑῶς; 
ΣΦ), Ἰστέον δή" ὥσπερ γὰρ ὁμήφους ἔχομεν τοῦ 

λόγου τὰ παραδείγματα, οἷς χρώμενος εἶπε πάντα ταῦτα. 
ΘΙΕΑΙ. Ποῖα δή; 

Σ ὦ). Τὰ τῶν γραμμάτων στοιχεῖά τε καὶ συλλα- 
βάς. ἢ οἴει ἄλλοσέ ποι βλέποντα ταῦτα εἰπεῖν τὸν 

εἰπόντα ἃ λέγομεν; 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Οὔκ, ἀλλ᾽ εἰς ταῦτα. 
ΧΙ, Σύ, 1 Βασανίξωμεν δὴ αὐτὰ ἀναλαμβάνοντες, 

μᾶλλον δὲ ἡμᾶς αὐτούς, οὕτως ἢ οὐν οὕτως γράμματα 

ἐμάϑομεν. φέρε πρῶτον" ἄρ᾽ αἱ μὲν συλλαβαὶ με 

ἔχουσι, τὰ δὲ στοιχεῖα ἄλογα; 

ΘΕΑΙ, Ἴσως. 
ΣΩ, Πάνυ μὲν οὖν καὶ ἐμοὶ φαίνεται. Σωκρά- 

τους γοῦν εἴ τις ἔροιτο τὴν πρώτην συλλαβὴν οὑτωσί" 

ὦ Θεαίτητε, λέγε τί ἐστι σω; τί ἐπέθμς τον 

ΘΈΑΙ. Ὅτι σῖγμα καὶ ὦ. ᾿ 

ΣΩ, Οὐκοῦν τοῦτον ἔχεις λόγον τῆς συλλαβῆς; 
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ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 

ΣΩ, 1ϑι δή, οὕτως εἰπὲ καὶ τὸν τοῦ | σἴῖγμα λόγον. Β 
ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς τοῦ στοιχείου τις ἐρεῖ στοιχεῖα; 

καὶ γὰρ δή, ὦ Σώκρατες, τό τε σῖγμα τῶν ἀφώνων 

ἐστί, ψόφος τις μόνον, οἷον συριττούσης τῆς γλώτ- 

τῆης᾽ τοῦ δ᾽ αὖ βῆτα οὔτε φωνὴ οὔτε ψόφος. οὐδὲ 

τῶν πλείστων στοιχείων" ὥστε πάνυ εὖ ἔχει τὸ λέγε- 

ὅϑαι αὐτὰ ἄλογα, ὧν γε τὰ ἐναργέστατα αὐτὰ τὰ ἑπτὰ 

φωνὴν μόνον ἔχει, λόγον δὲ οὐδ᾽ ὁντινοῦν. 
ΣΩῶ, Τουτὶ μὲν ἄρα, ὦ ἑταῖρε, κατωρϑώκαμεν 

περὶ ἐπιστήμης. 
ΘΕΑΛΙ. Φαινόμεϑα. 

ΣΩ. Τί δέ; ] τὸ μὴ γνωστὸν εἶναι τὸ στοιχεῖον, Ο 
ἀλλὰ τὴν συλλαβὴν ἄρ᾽ ὀρϑῶς ἀποδεδείγμεϑα; 

ΘΕΙΑΙ. Εἰκός γε. 
Σῷ. Φέρε δή, τὴν συλλαβὴν πότερον λέγωμεν 

τὰ ἀμφότερα στοιχεῖα, καὶ ἐὰν πλείω ἢ ἢ δύο, τὰ 

πάντα. ἢ μίαν τινὰ ἰδέαν γεγονυῖαν συντεθέντων 

αὐτῶν; 

ΘΈΑΙ. Τὰ ἅπαντα ἔμοιγε δοκοῦμεν. ; 

ΣΩ. Ὅρα δὴ ἐπὶ δυοῖν. σῖγμα καὶ ὦ. ἀμφότερά 
ἐστιν ἣ πρώτη συλλαβὴ τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος. ἄλλο τι 

ὁ γιγνώσκων αὐτὴν τὰ ἀμφότερα γιγνώσκει; 

ΘΕΑῚ. Τί μήν; Ὀ 
ΣΩ, Τὺ σῖγμα καὶ τὸ ὦ ἄρα γιγνώσκει. 
ΘΕΑΙ. Ναί 

ΣΦ, Τί δ᾽; ἑκάτερον ἄρ᾽ ἀγνοεῖ, καὶ οὐδέτερον 

εἰδὼς ἀμφότερα γιγνώσκει; 

ΘΕΙΑΙ. ᾿4λλὰ δεινὸν καὶ ἄλογον, ὦ Σώκρατες. 
Σ,.). ᾿4λλὰ μέντοι εἴ γε ἀνάγκη ἑκάτερον γιγνώ- 
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όκειν, εἴπερ ἀμφότερά τις γνώσεται, προγιγνώσχειν τὰ 

στοιχεῖα ἅπασα ἀνάγκη τῷ μέλλοντί ποτὲ γνώσεσϑαι 

συλλαβήν, καὶ οὕτως ἡμῖν ὃ καλὸς λόγος ἀποδεδρα- 

κὼς οἰχήσεται. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Καὶ μάλα γε | ἐξαίφνης. 

Σ(. Οὐ γὰρ καλῶς αὐτὸν φυλάττομεν. χρῆν 

γὰρ ἴσως τὴν συλλαβὴν τίϑεσϑαι μὴ τὰ στοιχεῖα, ἀλλ᾽ 

ἐξ ἐκείνων ἕν τι γεγονὸς εἶδος, ἰδέαν μίαν αὐτὸ 
αὑτοῦ ἔχον, ἕτερον δὲ τῶν στοιχείων. 

ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν" καὶ τάχα γ᾽ ἂν μᾶλλον 
οὕτως ἢ ̓ ᾽κείνως ἔχοι. 

Σῷ. Σκχεπτέον χαὶ οὐ προδοτέον οὕτως ἀνάν- 
δρως μέγαν τὲ καὶ σεμνὸν λόγον. 

ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 
Σ,(). ᾿Ἐχέτω δὴ ὡς νῦν φαμεν, μία | ἰδέα ἐξ ἕκά- 

στῶν τῶν συναρμοττόντων στοιχείων γιγνομένη ἡ συλ- 
λαβή, ὁμοίως ἔν τε γράμμασι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ἅπασι. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σῷ. Οὐκοῦν μέρη αὐτῆς οὐ δεῖ εἶναι. 
ΘΕΑΙ. Τί δή: 
ΣΩ. Ὅτι οὗ ἂν ἦ μέρη, τὸ ὅλον ἀνάγκη τὰ 

πάντα μέρη εἶναι. ἢ καὶ τὸ ὅλον ἐκ τῶν μερῶν λέγεις 
γεγονὸς ἕν τι εἶδος ἕτερον τῶν πάντων μερῶν; 

ΘΕΑΛΙ. Ἔγωγε. 

Σ(). Τὸ δὲ δὴ πᾶν καὶ τὸ ὅλον πότερον ταὐτὸν 
καλεῖς ἢ ἕτερον | ἑχάτερον; 

ΘΕΔΑΙ. Ἔχω μὲν οὐδὲν σαφές, ὅτι δὲ κελεύεις 
προϑύμως ἀποχρίνασϑαι, παρακινδυνεύων λέγω ὅτι 

ἕτερον. 
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ΣΩ, Ἡ μὲν προϑυμία, ὦ Θεαίτητε, ὀρϑή᾽" εἰ δὲ 

καὶ ἡ ἀπόκρισις, σκεπτέον. 
ΘΕΑΙ. Ζεῖ δέ γε δή. 
ΧΙ]. Σῷ. Οὐκοῦν διαφέροι ἂν τὸ ὅλον τοῦ 

παντός, ὡς ὃ νῦν λόγος: 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΣΩ, Τί δὲ δή; τὰ πάντα καὶ τὸ πᾶν ἔσϑ' ὅτι 

διαφέρει; οἷον ἐπειδὰν λέγωμεν ἕν, δύο, τρία. τέτταρα. 
πέντε, ξξ, καὶ ἐὰν δὶς τρία ἢ τρὶς [ δύο ἢ τέτταρά τε 

καὶ δύο ἢ τρία καὶ δύο καὶ ἕν, πότερον ἐν πᾶσι τού- 
τοις τὸ αὐτὸ ἢ ἕτερον λέγομεν; 

ΘΕΑΙ. Τὸ αὐτό. 
ΣΩ. ᾿24ρ᾽ ἄλλο τι ἣ ξξ: 
ΘΕΑΙ. Οὐδέν. 
ΣΩ, Οὐκοῦν ἐφ᾽ ἑχάστης λέξεως πάντα τὰ ἕξ 

εἰρήκαμεν; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΣΦ. Πάλιν δ᾽ οὐχ ἕν λέγομεν τὰ πάντα λέγοντες; 

ΘΕΑΙ. ᾿Ζνάγκη. 
Σῷ. Ἦ ἄλλο τι ἢ τὰ ξξ; 

ΘΕΑῚ. Οὐδέν. 

ΣΦ), Ταὐτὸν ἄρα ἔν γὲ τοῖς ὅσα ἐξ | ἀριϑμοῦ 
ἐστι, τό τε πᾶν προσαγορεύομεν καὶ τὰ ἅπαντα: 

ΘΙΕΑΙ. Φαίνεται. 

ΣΩ, Ὧδε δὴ περὶ αὐτῶν λέγωμεν. ὃ τοῦ πλέ- 

ϑοου ἀριϑμὸς καὶ τὸ πλέϑρον ταὐτόν" ἦ γάρ; 
ΘΕΙΑΙ. Ναί. 

Σ,), Καὶ ὃ τοῦ σταδίου δὴ ὡσαύτως. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΣΦ, Καὶ μὴν καὶ ὃ τοῦ στρατοπέδου γε καὶ τὸ 
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στρατόπεδον, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ὁμοίως: ὃ γὰρ 
ἀριϑμὸς πᾶς τὸ ὃν πᾶν ἕκαστον αὐτῶν ἐστιν. 

ΘΈΑΙ. Ναί. 

Σ(). Ὁ δὲ ἑκάστων ἀριϑμὸς μῶν ἄλλο τι ἢ μέρη 
Ϊ ἐστίν: 

ΘΈΑΙ. Οὐδέν. 

Σ Δ, Ὅσα ἄρα ἔχει μέρη. ἐκ μερῶν ἂν εἴη; 
ΘΕΑΙ. Φαίψνεται. 

Σ, Τὰ δέ γε πάντα μέρη τὸ πᾶν εἶναι δμολο- 
γεῖται, εἴπερ καὶ ὃ πᾶς ἀριϑμὸς τὸ πᾶν ἔσται. 

ΘΕΑΙ. Οὔὕτωο. 

Σϑθ. Τὸ ὅλον ἄρ᾽ οὐκ ἔστιν ἐκ μερῶν. πᾶν γὰρ 
ἂν εἴη τὰ πάντα ὃν μέρη. 

ΘΈΑΙ. Οὐκ ἔοικεν. 
Σ), Μέρος δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτου ἄλλου ἐστὶν ὅπερ ἐστὶν 

ἢ τοῦ ὅλου; 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Τοῦ παντός γε. 

Σ(. [ἀνδρικῶς γε, ὦ Θεαίτητε, μάχει. τὸ πᾶν 
δὲ οὐχ ὅταν μηδὲν ἀπῇ, αὐτὸ τοῦτο πᾶν ἐστιν; 

ΘΕΙΑΙ. ᾿ζνάγκη. 

ΣΩ, Ὅλον δὲ οὐ ταὐτὸν τοῦτο ἔσται, οὗ ἂν μη- 
δαμῇ μηδὲν ἀποστατῇ: οὗ δ᾽ ἂν ἀποστατῇ, οὔτε ὅλον 
οὔτε πᾶν, ἅμα γενόμενον ἐκ τοῦ αὐτοῦ τὸ αὐτό; 

ΘΈΑΙ. 4Ζ)οκεῖ μοι νῦν οὐδὲν διαφέρειν πᾶν τε 
καὶ ὅλον. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐλέγομεν ὅτι οὗ ἂν μέρη ἦ, τὸ ὅλον 
τε καὶ πᾶν τὰ πάντα μέρη ἔσται; 

ΘΙΕΑΙ. Πάνυ γε. 

Σ᾿, Πάλιν δή, ὅπερ ἄρτι ἐπεχείρουν, οὐκ, εἴπερ 

Β ἡ συλλαβὴ μὴ τὰ στοιχεῖά ἐστιν, ἀνάγκη αὐτὴν μὴ ὡς 
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μέρη ἔχειν ἑαυτῆς τὰ στοιχεῖα, ἢ ταὐτὸν οὖσαν αὐτοῖς 
ὁμοίως ἐχείνοις γνωστὴν εἶναι; 

ΘΕΑΙ. Οὕτως. 

ΣΦ, Οὐκοῦν τοῦτο ἵνα μὴ γένηται, ἕτερον αὖὐ- 
- 3 3 ’ὔ 

τῶν αὐτὴν ἐϑέμεϑα; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

Σίδ, Τί δ᾽; εἰ μὴ τὰ στοιχεῖα συλλαβῆς μέρη 

ἐστίν, ἔχεις ἄλλ᾽ ἄττα εἰπεῖν ἃ μέρη μέν ἐστι συλλαβῆς, 

οὐ μέντοι στοιχεῖά γ᾽ ἐκείνης; 

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς. εἰ γάρ, ὦ Σώκρατες. μόρια 

ταύτης συγχωροίην. γελοῖόν που τὰ στοιχεῖα ἀφέντα 

ἐπ᾿ ἄλλα ἰέναι. 

Σ,(), Παντάπασι δή, ὦ Θεαίτητε, ] κατὰ τὸν νῦν 

λόγον μία τις ἰδέα ἀμέριστος συλλαβὴ ἂν εἴη. 

ΘΈΑΙ. Ἔοικεν. 

ΣΦ). Μέμνησαι οὖν, ὦ φίλε, ὅτι ὀλίγον ἐν τῷ πρό- 

σϑεν ἀπεδεχόμεϑα ἡγούμενοι εὖ λέγεσϑαι ὅτι τῶν 

πρώτων οὐκ εἴη λόγος, ἐξ ὧν τἄλλα σύγκειται, διότι 
τ κ ᾽ ϑ. κ [7 " 9 ͵ 2 ΦΧ κ 

αὐτὸ καϑ' αὑτὸ ἕκαστον εἴη ἀσύνϑετον., καὶ οὐδὲ τὸ 

εἶναι περὶ αὐτοῦ ὀρϑῶς ἔχοι προσφέροντα εἰπεῖν, οὐδὲ 
τοῦτο. ὡς ἕτερα καὶ ἀλλότρια λεγόμενα, καὶ αὕτη δὴ ἡ 

αἰτία ἄλογόν τε καὶ ἄγνωστον αὐτὸ ποιοῖ; 
ΘΈΑΙ... Μέμνημαι. 

ΣΩ, [Ἦ οὖν ἄλλη τις ἢ αὕτη ἡ αἰτία τοῦ μονο- 
ειἰδές τι καὶ ἀμέριστον αὐτὸ εἶναι; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ 
ὁρῶ ἄλλην. 

ΘΕΑΛΙ. Οὐ γὰρ οὖν δὴ φαίνεται. 
Σῷ. Οὐκοῦν εἰς ταὐτὸν ἐμπέπτωκεν ἡ συλλαβὴ 

᾽ Ἷ , ’ Ἁ 42 Ἁ ’, 93 Ἁ ᾽ ’ 

εἶδος ἐκείνῳ, εἴπερ μέρη τε μὴ ἔχει καὶ μία ἐστὶν ἰδέα; 

ΘΕΑΙ, Παντάπασι μὲν οὖν. 
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ΣΦ), Εἰ μὲν ἄρα πολλὰ στοιχεῖα ἡ συλλαβή ἐστιν 
καὶ ὅλον τι, μέρη δ᾽ αὐτῆς ταῦτα, ὁμοίως αἵ τε συλλα- 

βαὶ γνωσταὶ καὶ ῥηταὶ καὶ τὰ στοιχεῖα, ἐπείπερ τὰ 

πάντα μέρη τῷ ὅλῳ ταὐτὺν ἐφάνη. 
ΘΙΒΑΙ. | Καὶ μάλα. 

Σ,., Εἰ δέ γε ἕν τε καὶ ἀμερές, ὁμοίως μὲν "ἡ 
συλλαβή, ὡσαύτως δὲ στοιχεῖον ἄλογόν τε καὶ ἄγνω- 

στον ἡ γὰρ αὐτὴ αἰτία ποιήσει αὐτὰ τοιαῦτα. 
ΘΕΑΙ. Οὐκ ἔχω ἄλλως εἰπεῖν. 

Σ Δ), Τοῦτο μὲν ἄρα μὴ ἀποδεχώμεϑα, ὃς ἂν λέγῃ 

συλλαβὴν μὲν γνωστὸν καὶ ῥητόν, στοιχεῖον δὲ τούὐ- 
ναντίον. 

ΘΈΑΙ, Μὴ γάρ, εἴπερ τῷ λόγῳ πειϑόμεϑα. 

Σ(. | Τί δ᾽ αὖ; τοὐναντίον λέγοντος ἄρ᾽ οὐ 
μᾶλλον ἂν ἀποδέξαιο ἐξ ὧν αὐτὸς σύνοισϑα σαυτῷ ἐν 

τῇ τῶν γραμμάτων μαϑήσει; 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 

Σ ὦ. (ὡς οὐδὲν ἄλλο μανϑάνων διετέλεσας ἢ τὰ 
στοιχεῖα ἔν τε τῇ ὄψει διαγιγνώσκειν πειρώμενος καὶ 

ἐν τῇ ἀκοῇ αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ ἕκαστον, ἵνα μὴ ἡ ϑέσις 
σε ταράττοι λεγομένων τε καὶ γραφομένων. 

ΘΈΑΙ. ᾿24ληϑέστατα λέγεις. 
Σῷ. Ἐν δὲ κιϑαριστοῦ τελέως μεμαϑηκέναι μῶν 

ἄλλο τι ἦν ἣ τὸ τῷ φϑόγγῳ | ἑκάστῳ δύνασϑαι ἐπα- 
κολουϑεῖν, ποίας χορδῆς εἴη" ἃ δὴ στοιχεῖα πᾶς ἂν 
ὁμολογήσειε μουσικῆς λέγεσϑαι; 

ΘΕΑΙ, Οὐδὲν ἄλλο. 
ΣΩ,. Ὧν μὲν ἄρ᾽ αὐτοὶ ἔμπειροί ἐσμεν στοιχείων 

καὶ συλλαβῶν, εἰ δεῖ ἀπὸ τούτων τεχμαίρεσϑαι καὶ εἰς 
τὰ ἄλλα, πολὺ τὸ τῶν στοιχείων γένος ἐναργεστέραν 
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τε τὴν γνῶσιν ἔχειν φήσομεν καὶ κυριωτέραν τῆς συλλα- 

βῆς πρὸς τὸ λαβεῖν τελέως ἕκαστον μάϑημα, καὶ ἐάν 

τις φῇ συλλαβὴν μὲν γνωστόν, ἄγνωστον δὲ πεφυκέναι 
στοιχεῖον, ἑκόντα ἢ ἄκοντα παίξειν ἡγησόμεϑ'᾽ αὐτόν. 

ΘΕΙΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΧΙΠ. [Σώ. ᾿4λλὰ δὴ τούτου μὲν ἔτι κἂν ἄλλαι 

φανεῖεν ἀποδείξεις, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ" τὸ δὲ προκείμενον 

μὴ ἐπιλαϑώμεϑα δι᾿ αὐτὰ ἰδεῖν, ὅτι δή ποτε καὶ λέ- 

γεται τὸ μετὰ δόξης ἀληϑοῦς λόγον προσγενόμενον τὴν 

τελεωτάτην ἐπιστήμην γεγονέναι. 

ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν χρὴ ὁρᾶν. 
Σῷ, Φέρε δή, τί ποτε βούλεται τὸν λόγον ἡμῖν 

σημαίνειν; τριῶν γὰρ ἕν τί μοι δοκεῖ λέγειν. 
ΘΈΑΙ. Τίνων δή; 

ΣΦ, Τὸ μὲν πρῶτον εἴη ] ἂν τὸ τὴν αὑτοῦ διά- 
ψοιαν ἐμφανῆ ποιεῖν διὰ φωνῆς μετὰ ῥημάτων τε καὶ 

ὀνομάτων, ὥσπερ εἰς κάτοπτρον ἢ ὕδωρ τὴν δόξαν ἐκ- 

τυπούμενον εἰς τὴν διὰ τοῦ στόματος ῥοήν. ἢ οὐ δοκεῖ 
ὅοι τὸ τοιοῦτον λόγος εἶναι; 

ΘΕΑΙ. Ἔμοιγε. τὸν γοῦν αὐτὸ δρῶντα λέγειν 

φαμέν. 
ΣΦ. Οὐκοῦν τοῦτό γε πᾶς ποιεῖν δυνατὸς ϑᾶττον 

ἢ σχολαίτερον, τὸ ἐνδείξασθαι τί δοκεῖ περὶ ἑκάστου 
αὐτῷ, ὁ μὴ ἐνεὺς ἢ κωφὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς" καὶ οὕτως ὅσοι 

τι ὀρϑὸν δοξάξουσι, πάντες αὐτὸ μετὰ λόγου φανοῦν- 
ται ἔχοντες, καὶ οὐδαμοῦ ἔτι ὀρϑὴ δόξα χωρὶς ἐπιστή- 
μης γενήσεται. 

ΘΙΕΑΙ. ΄4ληϑῆ. 
ΣΩ, ΜἝηὴ τοίνυν ῥαδίως καταγιγνώσκωμεν τὸ μη- 

δὲν εἰρηκέναι τὸν ἀποφηνάμενον ἐπιστήμην ὃ νῦν σκχο- 
Ῥματοῖ 24 
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ποῦμεν. ἴσως γὰρ ὁ λέγων οὐ τοῦτο ἔλεγεν, ἀλλὰ τὸ 
ἐρωτηϑέντα τί ἕκαστον δυνατὸν εἶναι τὴν ἀπόχρισιν 
διὰ τῶν στοιχείων ἀποδοῦναι | τῷ ἐρομένῳ. 

ΘΕΛΙ. Οἷον τί λέγεις. ὦ Σώκρατες; 

ΣΩ,. Οἷον καὶ Ἡσίοδος περὶ ἁμάξης λέγει τὸ ἕχα- 
τὸν δέ τε δούραϑ᾽ ἁμάξης. ἃ ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν δυναί- 
μὴν εἰπεῖν, οἶμαι δὲ οὐδὲ σύ" ἀλλ᾽ ἀγαπῷμεν ἂν ἐρω- 
τηϑέντες ὅτι ἐστὶν ἅμαξα, εἰ ἔχοιμεν εἰπεῖν τροχοί, 

ἄξων. ὑπερτερία., ἄντυγες. ξυγόν. 

ΘΕΙΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ᾿. Ὁ δέ γε ἴσως οἴοιτ᾽ ἂν ἡμᾶς, ὥσπερ ἂν τὸ 

σὸν ὄνομα ἐρωτηϑέντας καὶ ἀποκρινομένους κατὰ συλλα- 

βήν, γελοίους εἶναι, 1 ὀρϑῶς μὲν δοξάξοντας καὶ λέγον- 

τας ἃ λέγομεν, οἰομένους δὲ γραμματικοὺς εἶναι καὶ 

ἔχειν τε καὶ λέγειν γραμματικῶς τὸν τοῦ Θεαιτήτου ὀνό- 

ματος λόγον" τὸ δ᾽ οὐκ εἶναι ἐπιστημόνως οὐδὲν λέγειν, 
πρὶν ἂν διὰ τῶν στοιχείων μετὰ τῆς ἀληϑοῦς δόξης ἕκα- 
στον περαίνῃ τις, ὅπερ καὶ ἐν τοῖς πρόσϑε που ἐρρήϑη. 

ΘΕΑΙ. ᾿ἸΕρρήϑη γάρ. 

Σ,(). Οὕτω τοίνυν καὶ περὶ ἁμάξης ἡμᾶς μὲν ὀὁρ- 
ϑὴν ἔχειν δόξαν, τὸν δὲ διὰ τῶν ἑκατὸν ἐκείνων δυνά- 

μενον διελθεῖν αὐτῆς τὴν | οὐσίαν, προσλαβόντα τοῦτο, 

λόγον τε προδειληφέναι τῇ ἀληϑεῖ δόξῃ καὶ ἀντὶ δοξα- 

στικοῦ τεχνικόν τε καὶ ἐπιστήμονα περὶ ἁμάξης οὐσίας 
γεγονέναι, διὰ στοιχείων τὸ ὅλον περάναντα. 

ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν εὖ δοκεῖ σοι, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ, Εἰ σοί, ὦ ἑταῖρε, δοκεῖ, καὶ ἀποδέχει τὴν 

διὰ στοιχείου διέξοδον περὶ ἕκάστου λόγον εἶναι, τὴν 
δὲ χατὰ συλλαβὰς ἢ καὶ κατὰ μεῖζον ἔτι ἀλογίαν, τοῦτό 
μον λέγε, ἵν᾽ 1 αὐτὸ ἐπισκοπῶμεν. 
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ΘΕΑΙ. ᾿4λλὰ πάνυ ἀποδέχομαι. 

Σ,), Πότερον ἡγούμενος ἐπιστήμονα εἶναι ὄντιν- 

οὖν ὁτουοῦν, ὅταν τὸ αὐτὸ ὁτὲ μὲν τοῦ αὐτοῦ δοχῇ 
αὐτῷ εἶναι, τοτὲ δὲ ἑτέρου, ἢ καὶ ὅταν τοῦ αὐτοῦ τοτὲ 
μὲν ἕτερον, τοτὲ δὲ ἕτερον δοξάξῃ: 

ΘΕΑΙ. Μὰ 47 οὐκ ἔγωγε. 

Σ, Εἶτα ἀμνημονεῖς ἐν τῇ τῶν γραμμάτων μα- 
ϑήσει κατ᾽ ἀρχὰς σαυτόν τε καὶ τοὺς ἄλλους δρῶντας 

αὐτά: 

ΘΕΗΑΙ. Ὦρα λέγεις τῆς αὐτῆς συλλαβῆς τοτὲ μὲν 
ἕτερον, τοτὲ δὲ ἕτερον ἡγουμένους γράμμα, καὶ τὸ 

αὐτὸ τοτὲ μὲν εἰς τὴν προσήχουσαν, τοτὲ δὲ εἰς ἄλλην 
τιϑέντας συλλαβήν; 

Σῷ, Ταῦτα λέγω. 

ΘΕΑΙ. Μὰ 40 οὐ τοίνυν ἀμνημονῶ., οὐδέ γέ 
πῶ ἡγοῦμαι ἐπίστασϑαι τοὺς οὕτως ἔχοντας. 

ΣΦ, Τί οὖν; ὅταν ἐν τῷ τοιούτῳ καιρῷ Θεαίτη- 
τον γράφων τις ϑῆτα καὶ εἶ οἴηταί τε δεῖν γράφειν 

καὶ γράψῃ, καὶ αὖ ) Θεόδωρον ἐπιχειρῶν γράφειν ταῦ 
καὶ εἶ οἴηταί τε δεῖν γράφειν καὶ γράψῃ, ἀρ᾽ ἐπίστα- 
σϑαι φήσομεν αὐτὸν τὴν πρώτην τῶν ὑμετέρων ὀνο- 

μάτων συλλαβήν; 

ΘΕΑΙ͂. ΄4λλ᾽ ἄρτι ὡμολογήσαμεν τὸν οὕτως ἔχοντα 
μήπω εἰδέναι. 

Σ(ὸ, Κωλύει οὖν τι καὶ περὶ τὴν δευτέραν συλλα- 
᾿βὴν καὶ τρίτην καὶ τετάρτην οὕτως ἔχειν τὸν αὐτόν; 

ΘΕΑΙ. Οὐδέν γε. 

ΣΩ, Ἶ4ρ᾽ οὖν τότε τὴν διὰ στοιχείου διέξοδον 
ἔχων γράψει Θεαίτητον μετὰ ὀρϑῆς δόξης, ὅταν ἑξῆς 

γράφῃ; 
οδΔ 
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ΘΕΙΑΙ, 47ῆλον δή. 
Σ (δ. [Οὐκοῦν ἔτι ἀνεπιστήμων ὥν, ὀρϑὰ δὲ δοξά- 

ξἕων, ὥς φαμεν; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

Σὰ, “όγον γε ἔχων μετὰ ὀρϑῆς δόξης. τὴν γὰρ 
διὰ τοῦ στοιχείου ὁδὸν ἔχων ἔγραφεν, ἣν δὴ λόγον 

ὡμολογήσαμεν. 

ΘΈΑΙ. ᾿᾽“ληϑῆ. 

ΣΩ, Ἔστιν ἄρα, ὦ ἑταῖρε, μετὰ λόγου ὀρϑὴ δόξα, 
ἣν οὔπω δεῖ ἐπιστήμην καλεῖν. 

ΘΈΑΙ. Κινδυνεύει. ᾿ 

ΧΙΠΠ. Σῷ. Ὄναρ δή, ὡς ἔοικεν, ἑπλουτήσαμεν 

οἰηϑέντες ἔχειν τὸν ἀληϑέστατον ἐπιστήμης λόγον. ἢ 
μήπω κατηγορῶμεν;: ἴσως γὰρ οὐ τοῦτό τις αὐτὸν ὁριεῖ- 
ται, ] ἀλλὰ τὸ λοιπὸν εἶδος τῶν τριῶν, ὧν ἕν γέ τι 
ἔφαμεν λόγον ϑήσεσϑαι τὸν ἐπιστήμην δριξόμενον δό- 
ξαν εἶναι ὀρϑὴν μετὰ λόγου. 

ΘΕΑῚ. Ὀρϑῶς ὑπέμνησας" ἔτι γὰρ ἕν λοιπόν. τὸ 

μὲν γὰρ ἦν διανοίας ἐν φωνῇ ὥσπερ εἴδωλον, τὸ δ᾽ 
ἄρτι λεχϑὲν διὰ στοιχείου ὁδὸς ἐπὶ τὸ ὅλον" τὸ δὲ δὴ 
τρίτον τί λέγεις; 

Σ(), Ὅπερ ἂν οἵ πολλοὶ εἴποιεν, τὸ ἔχειν τι ση- 
μεῖον εἰπεῖν ᾧ τῶν ἁπάντων διαφέρει τὸ ἐρωτηϑέν. 

ΘΈΑΙ, Οἷον τίνα τίνος ἔχεις μοι λόγον εἰπεῖν; 
ΣΩ, | Οἷον, εἰ βούλει, ἡλίου πέρι ἱκανὸν οἶμαί 

σοι εἶναι ἀποδέξασϑαι, ὅτι τὸ λαμπρότατόν ἐστι τῶν 
κατὰ τὸν οὐρανὸν ἰόντων περὶ γῆν. 

ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΦ, Λαβὲ δὴ οὗ χάριν εἴρηται. ἔστι δὲ ὅπερ 
ἄρτι ἐλέγομεν, ὡς ἄρα τὴν διαφορὰν ἑκάστου ἂν λαμ- 
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βάνῃς ἧἣ τῶν ἄλλων διαφέρει, λόγον, ὥς φασί τινες, 

λήψει" ἕως δ᾽ ἂν κοινοῦ τινος ἐφάπτῃ. ἐχείνων πέρι 

σοι ἔσται ὃ λόγος ὧν ἂν ἡ κοινότης ἧ. 

ΘΕΑΙ. Μανϑάνω" ] καί μοι δοχεῖ καλῶς ἔχειν λό- Ε 
γον τὸ τοιοῦτον καλεῖν. 

Σ,.), Ὃς δ᾽ ἂν μετ᾽ ὀρϑῆς δόξης περὶ ὁτουοῦν 
τῶν ὄντων τὴν διαφορὰν τῶν ἄλλων προσλάβῃ, αὐτοῦ 

ἐπιστήμων γεγονὼς ἔσται. οὗ πρότερον ἦν δοξαστής. 
ΘΕΑΙ. Φαμέν γε μὴν οὕτω. 

Σ᾿, Νῦν δῆτα, ὦ Θεαίτητε, παντάπασιν ἔγωγε, 
ἐπειδὴ ἐγγὺς ὥσπερ σκιαγραφήματος γέγονα τοῦ λεγο- 

μένου, ξυνίημι οὐδὲ σμικρόν" ἕως δὲ ἀφεστήκη πόρρω- 

ϑεν. ἐφαίνετό τί μοι λέγεσθαι. 

ΘΕΑΙ. Πῶο τί τοῦτο: 

1 Σῷ. Φράσω. ἐὰν οἷός τε γένωμαι. ὀρϑὴν ἔγωγε.209 
ἔχων δόξαν περὶ σοῦ, ἐὰν μὲν προσλάβω τὸν σὸν λόγον, 

γιγνώσχω δή σε. εἰ δὲ μή. δοξάξω μόνον. 
ΘΕΑΙ. Ναί. 

Σ δ, “όγος δέ γε ἦν ἡ τῆς σῆς διαφορότητος 
ἑρμηνεία. 

: 

ΘΕΑΙ. Οὕτως. 

Σῶ, Ἡνίκ᾽ οὖν ἐδόξαξον μόνον, ἄλλο τι ᾧ τῶν 
ἄλλων διαφέρεις, τούτων οὐδενὸς ἡπτόμην τῇ διανοίᾳ; 

ΘΈΑΙ. Οὐκ ἔοικεν. 

Σ(δ. Τῶν κοινῶν τι ἄρα διενοούμην, ὧν οὐδὲν 
σὺ μᾶλλον ἤ τις ἄλλος ἔχει. 

ΘΒΕΑΙ. ᾿Ανάγκη. Β 
ΣΦ). Φέρε δὴ πρὸς Ζιός" πῶς ποτε ἐν τῷ τοιούτῳ 

σὲ μᾶλλον ἐδόξαξον ἢ ἄλλον ὁντινοῦν; ϑὲς γάρ με δια- 

νοούμενον ὡς ἔστιν οὗτος Θεαίτητος, ὃς ἂν ἢ τε ἄν- 
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ϑρωῶπος καὶ ἔχῃ ῥῖνα καὶ ὀφθαλμοὺς καὶ στόμα καὶ 
οὕτω δὴ ἕν ἕκαστον τῶν μελῶν. αὕτη οὖν ἡ διάνοια 

ἔσϑ᾽ ὅτι μᾶλλον ποιήσει μὲ Θεαίτητον ἢ Θεόδωρον 

διανοεῖσθαι, ἢ τῶν λεγομένων Μυσῶν τὸν ἔσχατον; 

ΘΕΑΙ, Τί γάρ; 
Σ(λ. ᾽4λλ᾽ ἐὰν δὴ μὴ μόνον τὸν ἔχοντα ῥῖνα καὶ 

ὀφθαλμοὺς διανοηϑῶ, [ ἀλλὰ καὶ τὸν σιμόν τε καὶ 
ἐξόφϑαλμον, μή τι σὲ αὖ μᾶλλον δοξάσω ἢ ἐμαυτὸν ἢ 
ὅσοι τοιοῦτοι; 

ΘΙΑΙ. Οὐδέν. 
ΣΑ), ΄4λλ᾽ οὐ πρότερόν γε, οἶμαι, Θεαίτητος ἐν 

ἐμοὶ δοξασϑήσεται, πρὶν ἂν ἡ σιμότης αὕτη τῶν ἄλλων 
σιμοτήτων ὧν ἐγὼ ἑώρακα διάφορόν τι μνημεῖον παρ᾽ 

ἐμοὶ ἐνσημηναμένη κατάϑηται, καὶ τἄλλα οὕτω ἐξ ὧν 

εἶ σύ" ἣ ἐμέ, καὶ ἐὰν αὔριον ἀπαντήσω, ἀναμνήσει καὶ 
ποιήσει ὀρϑὰ δοξάξειν περὶ σοῦ. 

ΘΕΑΙ. ᾿΄Ζ“Ζληϑέστατα. 
Σὰ. Περὶ τὴν  διαφορότητα ἄρα καὶ ἡ ὀρϑὴ 

δόξα ἂν εἴη ἑκάστου πέρι. 
ΘΈΑΙ. Φαίνεταί γε. 

ΣΩ, Τὸ οὖν προσλαβεῖν λόγον τῇ ὀρϑῇ δόξῃ τί 
ἂν ἔτι εἴη; εἰ μὲν γὰρ προσδοξάσαι λέγει ἣ διαφέρει 

τι τῶν ἄλλων, πάνυ γελοία γίγνεται ἡ ἐπίταξιςο. 

ΘΕΑΙ. Πῶο: 

ΣΩ, Ὧν ὀρϑὴν δόξαν ἔχομεν ἣ τῶν ἄλλων δια- 
φέρει, τούτων προσλαβεῖν κελεύει ἡμᾶς ὀρϑὴν δόξαν 
ἣ τῶν ἄλλων διαφέρει. καὶ οὕτως ἡ μὲν σκυτάλης 
ἢ ὑπέρου ἢ ὅτου δὴ λέγεται περιτροπὴ πρὸς | ταύτην 
τὴν ἐπίταξιν οὐδὲν ἂν λέγοι, τυφλοῦ δὲ παρακέλευσις 
ἂν καλοῖτο δικαιότερον" τὸ γάρ, ἃ ἔχομεν, ταῦτα προῦσ- 
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λαβεῖν κελεύειν, ἵνα μάϑωμεν ἃ δοξάξομεν, πάνυ γεν- 

ναίως ἔοικεν ἐσκοτωμένῳ. 

ΘΕΑΙ. Εἰ δέ γε --- τί νῦν δὴ ὡς ἕτερον ὑπέϑου; 

ΣΩ. Εἰ τὸ λόγον, ὦ παῖ, προσλαβεῖν γνῶναι κε- 

λεύει, ἀλλὰ μὴ δοξάσαι τὴν διαφορότητα, ἡδὺ χρῆμ᾽ 
ἂν εἴη τοῦ καλλίστου τῶν περὶ ἐπιστήμης λόγου. τὸ 

γὰρ γνῶναι ἐπιστήμην που λαβεῖν ἐστιν. ἢ | γάρ; 
ΘΕΑΙ, Ναί. 

Σῷ. Οὐκοῦν ἐρωτηϑείς, ὡς ἔοικε, τί ἐστιν ἐπι- 

στήμη. ἀποκρινεῖται ὅτι δόξα ὀρϑὴ μετὰ ἐπιστήμης δια- 

φορότητος. λόγου γὰρ πρόσληψις τοῦτ᾽ ἂν εἴη κατ᾽ 

ἐχεῖνον. 
ΘΕΑΛΙ. Ἔοικεν. 

Σ(), Καὶ παντάπασί γε εὔηϑες, ξητούντων ἡμῶν 

ἐπιστήμην, δόξαν φάναι ὀρϑὴν εἶναι μετ᾽ ἐπιστήμης 

εἶτε διαφορότητος εἶτε ὁτουοῦν. οὔτε ἄρα αἴσϑησις, 

ὦ Θεαίτητε, οὔτε δόξα ἀληϑὴς οὔτε μετ᾽ ἀληϑοῦς δό- 
ξης λόγος | προσγιγνόμενος ἐπιστήμη ἂν εἴη. 

ΘΕΑΙ. Οὐκ ἔοικεν. 

ΣΩ. Ἦ οὖν ἔτι κυοῦμέν τι καὶ ὠδίνομεν, ὦ φίλε, 
περὶ ἐπιστήμης. ἢ πάντα ἐχτετόκχαμεν; 

ΘΈΑΙ. Καὶ ναὶ μὰ ΖΔ ἔγωγε πλείω 

ἐν ἐμαυτῷ διὰ σὲ εἴρηκα. 

ΣΦ, Οὐκοῦν ταῦτα μὲν πάντα ἡ μαιευτικὴ ἡμῖν 
τέχνη ἀνεμιαῖά φησι γεγενῆσθαι καὶ οὐκ ἄξια τροφῆς; 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

ΧΙΙ͂Υ, Σῷ. ᾽Εὰν τοίνυν ἄλλων μετὰ ταῦτα ἐγ- 
κύμων ἐπιχειρῇῆς γίγνεσθαι, ὦ Θεαίτητε, ἐάντε ) γίγνῃ. 

βελτιόνων ἔσει πλήρης διὰ τὴν νῦν ἐξέτασιν, ἐάντε 

κενὸς ἧς, ἧττον ἔσει βαρὺς τοῖς συνοῦσι καὶ ἡμερώ- 

ΜΙΝ ἢ νὸς ὅσα εἶχον 
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τερος. σωφρόνως οὐκ οἰόμενος εἰδέναι ἃ μὴ οἶσϑα. 

τοσοῦτον γὰρ μόνον ἡ ἐμὴ τέχνη δύναται, πλέον δὲ 
οὐδέν, οὐδέ τι οἶδα ὧν οἱ ἄλλοι, ὅσοι μεγάλοι καὶ 
ϑαυμάσιον ἄνδρες εἰσί τε καὶ γεγόνασι. τὴν δὲ 

μαιείαν ταύτην ἐγώ τὲ καὶ ἡ μήτηρ ἐκ ϑεοῦ ἐλάχομεν, 
ἡ μὲν τῶν γυναικῶν, ἐγὼ δὲ τῶν νέων τε καὶ γεν- 
ναίων καὶ ὅσοι καλοί. [ νῦν μὲν οὖν ἀπαντητέον μοί 
εἰς τὴν τοῦ βασιλέως στοὰν ἐπὶ τὴν Μελήτου γραφήν, 

ἥν μὲ γέγραπται" ξἕωϑεν δέ, ὦ Θεόδωρε, δεῦρο πάλιν 
ἀπαντῶμεν. 



ΣΟΦΙΣΤῊΣ 

[ἢ περὶ τοῦ ὄντος. λογικός]. 

ΠΟΥ ΔΙΑΛΟΓΌΥ ΠΡΟΣΏΠΑ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

ΞΕΝΟΣ ἘΛΕΛΑΤΗΣ, ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. 

1. ΘΕΟ. Κατὰ τὴν χϑὲς ὁμολογίαν, ὦ Σώκρατες, 
ἥχομεν αὐτοί τε κοσμίως καὶ τόνδε τινὰ ξένον ἄγομεν, 

τὸ μὲν γένος ἐξ Ἔλέας. ἑταῖρον δὲ τῶν ἀμφὶ Παρμε- 
νίδην καὶ Ζήνωνα, μάλα δὲ ἄνδρα φιλόσοφον. 

Σῷ. Ἶ4ρ᾽ οὖν, ὦ Θεόδωρε, οὐ ξένον ἀλλά τινα 
ϑεὸν ἄγων κατὰ τὸν Ὁμήρου λόγον λέληϑας; ὅς φησιν 
ἄλλους τε ϑεοὺς τοῖς ἀνθρώποις. | ὁπόσοι μετέχουσιν 

αἰδοῦς δικαίας, καὶ δὴ καὶ τὸν ξένιον οὐχ ἥκιστα ϑεὸν 

συνοπαδὸν γιγνόμενον ὕβρεις τε καὶ εὐνομίας τῶν 

ἀνθρώπων καϑορᾶν. τάχ᾽ οὖν ἂν καὶ δοί τις οὗτος 

τῶν κρειττόνων συνέποιτο, φαύλους ἡμᾶς ὄντας ἐν τοῖς 
λόγοις ἐποψόμενός τε καὶ ἐλέγξων., ϑεὸς ὥν τις ἐλεγ- 

κτικόο. 

ΘΕΟ. Οὐχ οὗτος ὁ τρόπος, ὦ Σώκρατες, τοῦ 
ξένου, ἀλλὰ μετριώτερος τῶν περὶ τὰς ἔριδας ἐσπου- 
δαχότων. καί μοι δοχεῖ ϑεὸς μὲν ἁνὴρ οὐδαμῶς εἶναι, 
ϑεῖος μήν᾽ πάντας γὰρ | ἐγὼ τοὺς φιλοσόφους τοιού- 

τους προσαγορεύω. 

Σ᾿. Καλῶς γε. ὦ φίλε. τοῦτο μέντοι κινδυνεύει 

τὸ γένος οὐ πολύ τι ῥᾷον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, εἶναι δια- 

Ξ 
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κρίνειν ἢ τὸ τοῦ ϑεοῦ" πάνυ γὰρ ἄνδρες οὗτοι παν- 
τοῖοι φανταζόμενοι διὰ τὴν τῶν ἄλλων ἄγνοιαν ἐπιστρω- 

φῶσι πόληας. οἱ μὴ πλαστῶς ἀλλ᾽ ὄντως φιλόσοφοι, 
καϑορῶντες ὑψόϑεν τὸν τῶν κάτω βίον, καὶ τοῖς μὲν 
δοχοῦσιν εἶναι τοῦ μηδενὸς τίμιοι, τοῖς δ᾽ ἄξιοι τοῦ 

παντός" καὶ τοτὲ μὲν πολιτικοὶ φαντάξονται, | τοτὲ δὲ 
σοφισταί, τοτὲ δ᾽ ἔστιν οἷς δόξαν παράσχοιντο ἂν ὡς 
παντάπασιν ἔχοντες μανικῶς. τοῦ μέντοι ξένου ἡμῖν 

ἡδέως ἂν πυνϑανοίμην, εἰ φίλον αὐτῷ, τί ταῦϑ'᾽ οἵ 
περὶ τὸν ἐκεῖ 1] τόπον ἡγοῦντο καὶ ὠνόμαξον. 

ΘΕΟ. Τὰ ποῖα δή; 

Σι(, Σοφιστήν, πολιτικόν, φιλόσοφον. 

ΘΕΟ. Τί δὲ μάλιστα καὶ τὸ ποῖόν τι περὶ αὐτῶν 
διαπορηϑεὶς ἐρέσϑαι διενοήϑης: 

Σι), Τόδε᾽ πότερον ἕν πάντα ταῦτα ἐνόμιζον ἢ 

δύο, ἢ καϑάπερ τὰ ὀνόματα τρία, τρία καὶ γένη διαι- 
ρούμενοι καϑ' ἕν ὄνομα γένος ἕκάστῳ προσῆπτον; 

ΘΕΟ. ᾿4λλ᾽ οὐδείς, ὡς ἐγώμαι, φϑόνος αὐτῷ διελ- 
ϑεῖν αὐτά" ἢ πῶς, ὦ ξένε, λέγωμεν; 

ΞΕ, Οὕτως, ὦ Θεόδωρε. θύραι μὲν γὰρ σὐδεὶῷ 
οὐδὲ χαλεπὸν εἰπεῖν ὅτι γε τρί᾽ ἡγοῦντο" καϑ᾽ ἕκαστον 
μὴν διορίσασϑαι σαφῶς, τί ποτ᾽ ἔστιν, οὐ σμικρὸν οὐδὲ 
ῥάδιον ἔργον. 

ΘΕῸ. Καὶ μὲν δὴ κατὰ τύχην γε, ὦ Σώκρατες, 
λόγων ἐπελάβου παραπλησίων ὧν καὶ πρὶν ἡμᾶς δεῦρ᾽ 
ἐλϑεῖν διερωτῶντες αὐτὸν ἐτυγχάνομεν" ὁ δὲ ταῦτα, 
ἅπερ πρὸς σὲ νῦν, καὶ τότε ἐδσκήπτετο πρὸς ἡμᾶς" ἐπεὶ 
διακηκοέναι γέ φησιν ἱχανῶς καὶ οὐκ ἀμνημονεῖν. 

Π. Σῶῷ. | Μὴ τοίνυν, ὦ ξένε, ἡμῶν τήν γε πρώ- 
την αἰτησάντων χάριν ἀπαρνηϑεὶς γένῃ, τοσόνδε δ᾽ 



8 ΣΟΦΙΣΤΗΣ. 510 

ἡμῖν φράξε' πότερον εἴωϑας ἥδιον αὐτὸς ἐπὶ σαυτοῦ 

μακρῷ λόγῳ διεξιέναι λέγων τοῦτο, ὃ ἂν ἐνδείξασϑαί 

τῷ βουληϑῆῇς, ἢ δι’ ἐρωτήσεων, οἷόν ποτε καὶ Παρμε- 
νίδῃ χρωμένῳ καὶ διεξιόντι λόγους παγκάλους παρ- 

ἐγενόμην ἐγὼ νέος ὥν, ἐκείνου μάλα δὴ τότε ὄντος 

πρεσβύτου; 
ΞΕ. Τῷ μέν, ὦ Σώκρατες, ἀλύπως τε καὶ εὐηνίως 

προσδιαλεγομένῳ ῥᾷον οὕτω, τὸ [ πρὸς ἄλλον᾽ εἰ δὲ μή, 

τὸ καϑ'᾽ αὑτόν. ' 
Σ, δ. Ἔξεστι τοίνυν τῶν παρόντων ὃν ἂν βουληϑῇς 

ἐχλέξασϑαι" πάντες γὰρ ὑπακούσονταί δοι πράως" συμ- 
βούλῳ μὴν ἐμοὶ χρώμενος τῶν νέων τινὰ αἱρήσει, Θεαί- 

τητον τόνδε, ἢ καὶ τῶν ἄλλων εἴ τίς σοι κατὰ νοῦν. 
ΞΕ. Ὦ, Σώκρατες, αἰδώς τίς μ᾽ ἔχει τὸ νῦν πρῶ- 

τον συγγενόμενον ὑμῖν μὴ κατὰ σμικρὸν ἔπος πρὸς 

ἔπος ποιεῖσθαι τὴν συνουσίαν, ἀλλ᾽ ἐχτείναντα ἀπο- 
μηκύνειν λόγον συχνὸν κατ᾽ ἐμαυτόν, εἴτε καὶ | πρὸς 
ἕτερον, οἷον ἐπίδειξιν ποιούμενον τῷ γὰρ ὄντι τὸ νῦν 

ῥηϑὲν οὐχ ὅσον ὧδε ἐρωτηϑὲν ἐλπίσειεν ἂν αὐτὸ εἶναί 
τις, ἀλλὰ τυγχάνει λόγου παμμήκους ὄν. τὸ δὲ αὖ σοὶ 
ἡ χαρίξεσϑαι καὶ τοῖσδε, ἄλλως τε καὶ σοῦ λέξαντος 
ὡς εἶπες, ἄξενόν τι καταφαίνεταί μοι καὶ ἄγριον. ἐπεὶ 

Θεαίτητόν γε τὸν ] προσδιαλεγόμενον εἶναι δέχομαι 

παντάπασιν ἐξ ὧν αὐτός τε πρότερον διείλεγμαι καὶ 

σὺ τὰ νῦν μοι διακελεύει. 

ΘΈΑΙ. Ὦρα τοίνυν. ὦ ἕένε, οὕτω καὶ καϑάπερ 
εἶπε Σωκράτης πᾶσι κεχαρισμένος ἔδει; 

ΞΕ). Κινδυνεύει πρὸς μὲν ταῦτα οὐδὲν ἔτι λεκτέον 
εἶναι, Θεαίτητε" πρὸς δὲ σὲ ἤδη τὸ μετὰ τοῦτο. ὡς 
ἔοικε, γίγνοιτο ἂν ὃ λόγος. ἂν δ᾽ ἄρα τι τῷ μήκει 
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πονῶν ἄχϑῃ. μὴ ᾽μὲ αἰτιᾶσϑαι τούτων. ἀλλὰ τούσδε 
τοὺς σοὺς ἑταίρους. 

Β ΘΈΑΙ. ᾿4λλ᾽ οἶμαι μὲν δὴ νῦν | οὕτως οὐκ ἀπ- 
ἐρεῖν᾽ ἂν δ᾽ ἄρα τι τοιοῦτον γίγνηται, καὶ τόνδε παρα- 
δηϑύμεθα Σωχράτη, τὸν Σωχράτους μὲν ὁμώνυμον, 

ἐμὸν δὲ ἡλικιώτην καὶ συγγυμναστήν, ᾧ συνδιαπονεῖν 
μετ᾽ ἐμοῦ τὰ πολλὰ οὐκ ἄηϑες. 

1Π. ΞΕ. Εὖ λέγεις, καὶ ταῦτα μὲν ἰδίᾳ βουλεύσει. 
προϊόντος τοῦ λόγου" κοινῇ δὲ μετ᾽ ἐμοῦ σοι συσκεπτέον 
ἀρχομένῳ πρῶτον, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, νῦν ἀπὸ τοῦ σο- 

φιστοῦ. ξητοῦντι καὶ ἐμφανίξοντι λόγῳ τί ποτ᾽ ἔστι. 

Ο νῦν γὰρ δὴ σὺ | κἀγὼ τούτου πέρι τοὔνομα μόνον 

ἔχομεν κοινῇ" τὸ δὲ ἔργον, ἐφ’ ᾧ καλοῦμεν, ἑχάτερος 
τάχ᾽ ἂν ἰδίᾳ παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἔχοιμεν" δεῖ δὲ ἀεὶ παν- 
τὸς πέρι τὸ πρᾶγμα αὐτὸ μᾶλλον διὰ λόγων ἢ τοὔνομα 

μόνον συνομολογήσασϑαι χωρὶς λόγου. τὸ δὲ φῦλον, 
ὃ νῦν ἐπινοοῦμεν ξητεῖν, οὐ πάντων ῥᾷστον συλλαβεῖν 

τί ποτ᾽ ἔστιν, ὃ σοφιστής" ὅσα δ᾽ αὖ τῶν μεγάλων δεῖ 
διαπονεῖσθαι καλῶς, περὶ τῶν τοιούτων δέδοκται πᾶσι 

Ὁ καὶ πάλαι τὸ πρότερον ἐν σμικροῖς | καὶ ῥάοσιν αὐτὰ 
δεῖν μελετᾶν, πρὶν ἐν αὐτοῖς τοῖς μεγίστοις. νῦν οὖν, 

ὦ Θεαίτητε, ἔγωγε καὶ νῶν οὕτω συμβουλεύω, χαλεπὸν 

καὶ δυσϑήρευτον ἡγησαμένοις εἶναι τὸ τοῦ σοφιστοῦ 
γένος πρότερον ἐν ἄλλῳ ῥάονι τὴν μέϑοδον αὐτοῦ 
προμελετᾶν, εἰ μὴ σύ ποϑὲν εὐπετεστέραν ἔχεις εἰπεῖν 

ἄλλην ὃδόν. 

ΘΕΙΑΙ. ᾿᾽4λλ᾽ οὐκ ἔχω. 

ΞΕ... Βούλει δῆτα περί τινος τῶν φαύλων μετιόντες 

πειραϑῶμεν παράδειγμα αὐτὸ ϑέσϑαι τοῦ μείζονος: 
Ε ΘΒΑΙ͂. | Νναί. 
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ΞΕ, Τί δῆτα προταξαίμεϑ'᾽ ἂν εὔγνωστον μὲν καὶ 
σμικρόν. λόγον δὲ μηδενὸς ἐλάττονα ἔχον τῶν μειξό- 

ψων; οἷον ἀσπαλιευτής᾽ ἄρ᾽ οὐ πᾶσί τε γνώριμον καὶ 
σπουδῆς οὐ πάνυ τι πολλῆς τινος ἐπάξιον; 

ΘΈΑΙ. Οὕτως. 

ΞΕ. Μέϑοδον μὴν αὐτὸν | ἐλπίξω καὶ λόγον οὐκ 
ἀνεπιτήδειον ἡμῖν ἔχειν πρὸς ὃ βουλόμεϑα. 

ΘΈΑΙ. Καλῶς ἂν ἔχοι. 
ΙΥ. ΞΕ. Φέρε δή, τῇδε ἀρχώμεϑα αὐτοῦ. καί μοι 

λέγε" πότερον ὡς τεχνίτην αὐτὸν ἤ τινα ἄτεχνον, ἄλλην 

δὲ δύναμιν ἔχοντα ϑήσομεν; 
ΘΕΑΙ. Ἥκιστά γε ἄτεχνον. 

ΞΕ. ᾿Ζ“λλὰ μὴν τῶν γε τεχνῶν πασῶν σχεδὸν 
εἴδη δύο. 

ΘΕΑΙ. Πῶς: 

ΞΕ. Γεωργία μὲν καὶ ὅση περὶ τὸ ϑνητὸν πᾶν 
σῶμα ϑεραπεία, τό τε αὖ περὶ τὸ ξύνϑετον καὶ πλα- 
στόν, ὃ δὴ σκεῦος [ ὠνομάκαμεν, ἥ τὲ μιμητική, ξύμ- 
πανταὰ ταῦτα δικαιότατα ἑνὶ προσαγορεύοιτ᾽ ἂν ὀνόματι. 

ΘΕΑΙ. Πῶς καὶ τίνι; 

ΞΕ. Πᾶν ὅπερ ἂν μὴ πρότερόν τις ὃν ὕστερον 
εἰς οὐσίαν ἄγῃ; τὸν μὲν ἄγοντα ποιεῖν, τὸ δὲ ἀγόμενον 
ποιεῖσϑαί πού φαμεν. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς. 

ΞΣ, Τὰ δέ γε νῦν δὴ ἃ διήλθομεν ἅπαντα εἶχεν 
εἰς τοῦτο τὴν αὑτῶν δύναμιν. 

ΘΕΑΙ. Εἶχε γὰρ οὖν. 
ΞΙ, Ποιητικὴν τοίνυν αὐτὰ συγκεφαλαιωσάμενοι 

προσείπωμεν. 

ΘΕΑΙ. | Ἔστω. 
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ΞΕ. Τὸ δὲ μαϑηματικὸν αὖ μετὰ τοῦτο εἶδος 
ὅλον καὶ τὸ τῆς γνωρίσεως τό τὲ χρηματιστικὸν καὶ 

ἀγωνιστικὸν καὶ ϑηρευτικόν, ἐπειδὴ δημιουργεῖ μὲν 

οὐδὲν τούτων, τὰ δὲ ὄντα χαὶ γεγονότα τὰ μὲν χει- 
ροῦται λόγοις καὶ πράξεσι, τὰ δὲ τοῖς χειρουμένοις οὐκ 

ἐπιτρέπει, μάλιστ᾽ ἄν που διὰ ταῦτα ξυνάπαντα τὰ μέρη 
τέχνη τις κτητικὴ λεχϑεῖσα ἂν διαπρέψειεν. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Ναί: πρέποι γὰρ ἄν. 
Υ. ΞῈ). Κτητικῆς δὴ καὶ ποιητικῆς ξυμπασῶν ᾿ 

οὐσῶν τῶν τεχνῶν ἐν ποτέρᾳ τὴν ἀσπαλιευτικήν, ὦ 
Θεαίτητε, τιϑῶμεν;:; 

ΘΕΑῚ. Ἔν κτητικῇ που δῆλον. 

ΞΕ. Κτητικῆς δὲ ἀρ᾽ οὐ δύο εἴδη; τὸ μὲν ἕκόν- 
τῶν πρὸς ἕκόντας μεταβλητικὸν ὃν διά τε δωρεῶν καὶ 

μισϑώσεων καὶ ἀγοράσεων, τὸ δὲ λοιπὸν ἢ κατ᾽ ἔργα 

ἢ κατὰ λόγους χειρούμενον ξύμπαν χειρωτικὸν ἂν εἴη; 

ΘΕΑΙ. Φαίνεται γοῦν ἐκ τῶν εἰρημένων. 

ΞΕ. Τί δέ; τὴν χειρωτικὴν ἄρ᾽ οὐ διχῇ τμητέον; 
ΘΕΑΙ. πῇ; 

ΞΕ. Τὸ μὲν ἀναφανδὸν ὅλον ἀγωνιστικὸν ϑέντας, 
τὸ δὲ κρυφαῖον | αὐτῆς πᾶν ϑηρευτικόν. 

ΘΕΑΙ. ΝΝναί. 
ΞΕ. Τὴν δὲ γε μὴν ϑηρευτικὴν ἄλογον τὸ μὴ οὐ 

τέμνειν διχῇ. 
ΘΕΑΙ. “έγε ὅπῃ. 
ΞΕ. Τὸ μὲν ἀψύχου γένους διελομένους, τὸ δ᾽ 

ἐμψύχου. 
ΘΈΑΙ. Τί μήν; εἴπερ ἔστον γε ἄμφω. 

ΞῈ:. Πῶς δὲ οὐκ ἔστον; καὶ δεῖ γε ἡμᾶς 1 τὸ μὲν 
τῶν ἀψύχων. ἀνώνυμον ὃν πλὴν κατ᾽ ἔνια τῆς κολυμ- 
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βητικῆς ἄττα μέρη καὶ τοιαῦτ᾽ ἄλλα βραχέα, χαίρειν 

ἐᾶσαι, τὸ δέ, τῶν ἐμψύχων ξῴων οὖσαν ϑήραν, προσ- 
εἰπεῖν ξωοϑηρικήν. 

ΘΈΑΙ. Ἔστω. 
ΞΕ. Ζῳοϑηρικῆς δὲ ἄρ᾽ οὐ διπλοῦν εἶδος ἂν λέ- 

γοιτο ἐν δίκῃ, τὸ μὲν πεζοῦ γένους, πολλοῖς εἴδεσι καὶ 

ὀνόμασι διῃρημένον, πεξοϑηρικόν, τὸ δ᾽ ἕτερον νευ- 
στικοῦ ζῴου πᾶν ἐνυγροϑηριχόν; 

ΘΈΑΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Νευστικοῦ μὴν τὸ μὲν πτηνὸν | φῦλον ὁρῶ- 

μὲν, τὸ δὲ ἔνυδρον; 
ΘΕΛΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ: 

ΞΕ. Καὶ τοῦ πτηνοῦ μὴν γένους πᾶσα ἡμῖν ἡ 
ϑήρα λέγεταί πού τις ὀρνιϑευτική. 

ΘΈΑΙ. Ζέγεται γὰρ οὖν. 
ΞΕ. Τοῦ δὲ ἐνύδρου σχεδὸν τὸ σύνολον ἁλιευτική. 
ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τί δέ; ταύτην αὖ τὴν ϑήραν ἄρ᾽ οὐκ ἂν 
κατὰ μέγιστα μέρη δύο διελοίμην; 

ΘΕΑΙ. Κατὰ ποῖα: 

ΞΕ. Καϑ'᾽ ἃ τὸ μὲν ἕρκεσιν αὐτόϑεν ποιεῖται τὴν 
ϑήραν., τὸ δὲ πληγῇ. 

ΘΕΙΑΙ. Πῶς λέγεις, καὶ πῇ διαιρούμενος ἑκάτερον; 
ΞΕ. Τὸ μέν. ὅτι πᾶν ὅσον ἂν ἕνεκα κωλύσεως 

ἱ εἴργῃ τι περιέχον, ἕρκος εἰκὸς ὀνομάξειν. 
ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Κύρτους δὴ καὶ δίχτυα καὶ βρόχους καὶ πόρ- 

κους καὶ τὰ τοιαῦτα μῶν ἄλλο τι πλὴν ἕρκη χρὴ προσ- 
αγορεύειν; 

ΘΕΑΙ. Οὐδὲν ἄλλο. 
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ΞΙ, Τοῦτο μὲν ἄρα ἑρχοϑηρικὸν τῆς ἄγρας τὸ 
μέρος φήσομεν ἤ τι τοιοῦτον. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Ναί. 

ΞΕ, Τὸ δὲ ἀγκίστροις καὶ τριόδουσι πληγῆ γιγνό- 
ἢ μενον ἕτερον μὲν ἐκείνου, πληχτικὴν δέ τινα [ ϑήραν 

ἡμᾶς προσειπεῖν ἑνὶ λόγῳ νῦν χρεών" ἢ τί τις ἄν, 

Θεαίτητε, εἴποι κάλλιον; 

ΘΕΑΊ. ᾿“μελῶμεν τοῦ ὀνόματος" ἀρκεῖ γὰρ καὶ τοῦτο. 

ΞΕ, Τῆς τοίνυν πληκτικῆς τὸ μὲν νυκτερινόν, 
οἶμαι, πρὸς πυρὸς φῶς γιγνόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν περὶ 
τὴν ϑήραν πυρευτικὴν ῥηϑῆναι συμβέβηκεν. 

ΘΕΑῚ. Πάνυ γε. 

ΞΙ, Τὸ δέ γε μεϑημερινόν, ὡς ἐχόντων ἐν ἄκροις 
ἄγκιστρα καὶ τῶν τριοδόντων, πᾶν ἀγκιστρευτικόν. 

Ε ΘΈΑΙ. “Ζέγεται | γὰρ οὖν. 

ΥΙ. ΞΒ. Τοῦ τοίνυν ἀγκιστρευτικοῦ τῆς πληκτι- 

κῆς τὸ μὲν ἄνωϑεν εἰς τὸ κάτω γιγνόμενον διὰ τὸ τοῖς 

τριόδουσιν οὕτω μάλιστα χρῆσϑαι τριοδοντία τις, οἶμαι, 

κέκληται. 

ΘΈΑΙ. Φασὶ γοῦν τινές. 

ΞῈ). Τὸ δέγε λοιπόν ἐστιν ἕν ἔτι μόνον ὡς εἰπεῖν εἶδος. 
ΘΕΙ͂ΑΙ. Τὸ ποῖον; ᾿ 

ΞΕ. Τὸ τῆς ἐναντίας ταύτῃ πληγῆς, ἀγκίστρῳ τὲ 
221 γιγνόμενον καὶ τῶν ἰχϑύων οὐχ ἣ τις ἂν τύχῃ ] τοῦ 

σώματος, ὥσπερ τοῖς τριόδουσιν, ἀλλὰ περὶ τὴν κεφαλὴν 
καὶ τὸ στόμα τοῦ ϑηρευϑέντος ἑκάστοτε, καὶ κάτωϑεν 
εἰς τοὐναντίον ἄνω ῥάβδοις καὶ καλάμοις ἀνασπώμενον" 

οὗ τί φήσομεν, ὦ Θεαίτητε, δεῖν τοὔνομα λέγεσϑαι; 
ΘΕΑΙ. Δοκῶ μέν, ὅπερ ἄρτι προὐϑέμεϑα δεῖν 

ἐξευρεῖν, τοῦτ᾽ αὐτὸ νῦν ἀποτετελέσϑαι. 
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ὙΠ. ΞΕᾺ. Νῦν ἄρα τῆς ἀσπαλιευτικῆς πέρι σύ 

τε χἀγὼ συνωμολογήκαμεν οὐ μόνον | τοὔνομα, ἀλλὰ Β 

καὶ τὸν λόγον περὶ αὐτὸ τοὖργον εἰλήφαμεν ἱκανῶς. 
ξυμπάσης γὰρ τέχνης τὸ μὲν ἥμισυ μέρος χκτητικὸν ἦν, 
κτητικοῦ δὲ χειρωτικόν, χειρωτικοῦ δὲ ϑηρευτικόν, τοῦ 
δὲ ϑηρευτικοῦ ξωοϑηρικόν, ξῳοϑηρικοῦ δὲ ἐνυγροϑη- 

ρικόν, ἐνυγροϑηρικοῦ δὲ τὸ κάτωϑεν τμῆμα ὅλον ἁλιευ- 

τικόν, ἁλιευτικῆς δὲ πληκτικόν, πληκτικῆς δὲ ἀγκιστρευ- 

τικόν᾽ τούτου δὲ τὸ περὶ τὴν κάτωθεν ἄνω πληγὴν 
ἀνασπωμένην, ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς πράξεως | ἀφομοιωϑὲν Ο 
τοὔνομα, ἡ νῦν ἀσπαλιευτικὴ ξητηϑεῖσα ἐπίκλην γέγονεν. 

ΘΕΙΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν τοῦτό γε ἱκανῶς δε- 

δήλωται. 

ὙΠ]. ΞΕ. Φέρε δή. κατὰ τοῦτο τὸ παράδειγμα 

καὶ τὸν σοφιστὴν ἐπιχειρῶμεν εὑρεῖν, ὅτι ποτ᾽ ἔστιν. 

ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ἐκεῖνό γ᾽ ἦν τὸ ξήτημα πρῶτον, 

πότερον ἰδιώτην ἤ τινα τέχνην ἔχοντα ϑετέον εἶναι 

τὸν ἀσπαλιευτήν. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΞΕ). Καὶ νῦν δὴ τοῦτον ἰδιώτην ϑήσομεν, ὦ Θεαί- 

τητε, ἢ [| παντάπασιν ὡς ἀληθῶς σοφιστήν; " 

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς ἰδιώτην" μανϑάνω γὰρ ὃ λέγεις, 

ὡς παντὸς δεῖ τοιοῦτος εἶναι τό γε ὄνομα τοῦτο ἔχων. 

ΞΕ. ᾽4λλά τινα τέχνην αὐτὸν ἡμῖν ἔχοντα, ὡς 
ἔοικε, ϑετέον. 

ΘΈΑΙ. Τίνα ποτ᾽ οὖν δὴ ταύτην; 
ΞΕ. Ἶ4ρ᾽ ὦ πρὸς ϑεῶν ἠγνοήχαμεν τἀνδρὸς τὸν 

ἄνδρα ὄντα ξυγγενῆ; 

ΘΕΛΙ. Τίνα τοῦ; 
ῬΙΑΤΟΙῚ οἤ 
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ΞΕ. Τὸν ἀσπαλιευτὴν τοῦ σοφιστοῦ. 
ΘΕΑΙ. Πῇ; 
ΞΕ. Θηρευτά τινε καταφαίνεσϑον ἄμφω μοι. 

ΗΕ Ι ΘΕΑῚ. Τίνος ϑήρας ἅτερος; τὸν μὲν γὰρ ἕτερον 

εἴπομεν. 

ΞΕ), Ζέχα που νῦν διείλομεν τὴν ἄγραν πᾶσαν, 

νευστιχοῦ μέρους, τὸ δὲ πεζοῦ τέμνοντες. 
ΘΙΕΑΙ. Ναί 

ΞΕ. Καὶ τὸ μὲν διήλθομεν, ὅσον περὶ τὰ νευ- 
στικὰ τῶν ἐνύδρων" τὸ δὲ πεζὸν εἰάσαμεν ἄσχιστον, 
εἰπόντες ὅτι πολυειδὲς εἴη. 

9222 ΘΕΑῚ. | Πάνυ γε. 

ΞΕ. Μέχρι μὲν τοίνυν ἐνταῦϑα ὃ σοφιστής τε 
καὶ ὃ ἀσπαλιευτὴς ἅμα ἀπὸ τῆς κτητικῆς τέχνης 
πορεύεσϑον. 

ΘΕΑΙ. Ἐοίκατον γοῦν. 

ΞΕ, Ἐκχτρέπεσϑον δέ γε ἀπὸ τῆς ξῳοϑηρικῆς, ὃ 
μὲν ἐπὶ ϑάλαττάν που καὶ ποταμοὺς καὶ λίμνας, τὰν 
τούτοις ξῷα ϑηρευσόμενος. 

ΘΕΑΙ. Τί μήν; 
Ξ. Ὁ δέ γε ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποταμοὺς ἑτέρους 

αὖ τινας, πλούτου καὶ νεότητος οἷον λειμῶνας ἀφϑό- 

νους. τάν τούτοις ϑρέμματα κειφωσόβερορ, 
Β ΘΕΑΙ. Πῶς λέγεις: 

ΞΕ. Τῆς πεζῆς ϑήρας γίγνεσϑον δύο μεγίστω 

τινὲ μέρη. 
ΘΕΑΙ. Ποῖον ἑκάτερον ; 
ΞΕ, Τὸ μὲν τῶν ἡμέρων, τὸ δὲ τῶν ἀγρίων. 
ΙΧ. ΘΕΑῚ. Εἶτ᾽ ἔστι τις ϑήρα τῶν ἡμέρων; 
ΞΕ, Εἴπερ γέ ἐστιν ἄνϑρωπος ἥμερον ξῷον. ϑὲς 
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δὲ ὅπῃ χαίρεις, εἴτε μηδὲν τιϑεὶς ἥμερον, εἴτε ἄλλο 
μὲν ἥμερόν τι, τὸν δὲ ἄνϑρωπον ἄγριον, εἴτε ἥμερον 
μὲν λέγεις αὖ τὸν ἄνϑρωπον, ἀνθρώπων δὲ μηδεμίαν 
ἡγεῖ ϑήραν" τούτων ὁπότερ᾽ ἂν ἡγῇ φίλον εἰρῆσϑαί 
σοι, τοῦτο ἡμῖν διόρισον. 

Ι ΘΈΑΙ. ΄4λλ᾽ ἡμᾶς τε ἥμερον, ὦ ξένε. ἡγοῦμαι 
ξῷον, ϑήραν τε ἀνθρώπων εἶναι λέγω. 

ΞΕ). Ζιττὴν τοίνυν καὶ τὴν ἡμεροϑηρικὴν εἴπωμεν. 

ΘΈΑΙ. Κατὰ τί λέγοντες: 

ΞΕ. Τὴν μὲν λῃστικὴν καὶ ἀνδραποδιστικὴν καὶ 
τυραννικὴν καὶ ξύμπασαν τὴν πολεμικήν, ἕν πάντα 

βίαιον ϑήραν ὁρισάμενοι. 

ΘΕΑΙ. Καλῶς. 
ΞΕ. Τὴν δέ γε δικανικὴν καὶ δημηγορικὴν καὶ 

προσομιλητικήν, ἕν αὖ τὸ ξύνολον, πιϑανουργικήν τινα 

μίαν τέχνην | προδειπόντες. 
ΘΈΑΙ. Ὀρϑῶς. 
ΞΕ). Τῆς δὴ πιϑανουργικῆς διττὰ λέγωμεν γένη. 
ΘΕΛΙ. Ποῖα: 

ΞῈ;. Τὸ μὲν ἕτερον ἰδίᾳ, τὸ δὲ δημοσίᾳ γιγνόμενον. 
ΘΈΕΙΙ. Γίψνεσϑον γὰρ οὖν εἶδος ἑκάτερον. 
ΞΕ. Οὐκοῦν αὖ τῆς ἰδιοϑηρευτικῆς τὸ μὲν μισϑαρ- 

νητικόν ἐστι, τὸ δὲ δωροφορικόν; 
ΘΈΑΙ. Οὐ μανϑάνοω. 

ΞΕ. Τῇ τῶν ἐρώντων ϑήρᾳ τὸν νοῦν, ὡς ἔοικας. 
οὔπω προσέσχες. 

ΘΈΑΙ. Τοῦ πέρι; 

ΞΕ. | Ὅτι τοῖς ϑηρευϑεῖσι δῶρα προσεπιδιδόασιν. 
ΘΈΑΙ. ᾿᾽4ληϑέστατα λέγεις. 

ΞΕ. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐρωτικῆς τέχνης ἔστω εἶδος. 
Ὁ τὼ 

ΗΕ 
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ΘΙΕΑΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Τοῦ δέ γε μισϑαρνητικοῦ τὸ μὲν προσομιλοῦν 
διὰ χάριτος καὶ παντάπασι δι᾽ ἡδονῆς τὸ δέλεαρ πε- 
ποιημένον καὶ τὸν μισϑὸν πραττόμενον τροφὴν ἑαυτῷ 
μόνον κολακικήν, ὡς ἐγῴῷμαι, ] πάντες φαῖμεν ἂν ἢ 

ἡδυντικήν τινα τέχνην εἶναι. 
ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Τὸ δὲ ἐπαγγελλόμενον μὲν ὡς ἀρετῆς ἕνεκα 
τὰς ὁμιλίας ποιούμενον, μισϑὸν δὲ νόμισμα πραττόμε- 

νον, ὧρα οὐ τοῦτο τὸ γένος ἑτέρῳ προσειπεῖν ἄξιον 
ὀνόματι; 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΞΕ. Τίνι δὴ τούτῳ; πειρῶ λέγειν. 
ΘΈΑΙ. Ζῆλον δή" τὸν γὰρ σοφιστήν μοι δοκοῦμεν 

ἀνευρηκέναι. τοῦτ᾽ οὖν ἔγωγε εἰπὼν τὸ προσῆκον ὄνομ᾽ 
ἂν ἡγοῦμαι καλεῖν αὐτόν. 

Χ. ΞΕ). Κατὰ δὴ τὸν νῦν, ὦ Θεαίτητε, λόγον. 
ὡς ἔοικεν, ἡ [ τέχνης οἰκειωτικῆς, χειρωτικῆς, [κτητικῆς] 

ϑηρευτικῆς, ξῳοϑηρίας, [πεξοϑηρίας,.] χερσαίας, [ἧμερο- 

ϑηρικῆς.)] ἀνθρωποθϑηρίας, ἰδιοϑηρίας, [μισϑαρνικῆς.] 

νομισματοπωλικῆς, δοξοπαιδευτικῆς, νέων πλουσίων καὶ 
ἐνδόξων γιγνομένη ϑήρα προσρητέον, ὡς ὃ νῦν λόγος. 
ἡμῖν συμβαίνει, σοφιστική. 

ΘΕΙΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ἔτι δὲ καὶ τῇδε ἴδωμεν" οὐ γάρ τι φαύλης 

μέτοχόν ἐστι τέχνης τὸ νῦν ξητούμενον, | ἀλλ᾽ εὖ μάλα 
ποικίλης. καὶ γὰρ οὖν ἐν τοῖς πρόσϑεν εἰρημένοις 
φάντασμα παρέχεται, μὴ τοῦτο, ὃ νῦν αὐτὸ ἡμεῖς φαμεν, 
ἀλλ᾽ ἕτερον εἶναί τι γένος. 

ΘΈΑΙ. Πῇ δή; 
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ΞΕ. Τὸ τῆς κχτητικῆς τέχνης διπλοῦν ἦν εἶδός 
που. τὸ μὲν ϑηρευτικὸν μέρος ἔχον, τὸ δὲ ἀλλακτικόν. 

ΘΈΑΙ. Ἦν γὰρ οὖν. 
ΞΕ. Τῆς τοίνυν ἀλλακτικῆς δύο εἴδη λέγωμεν, τὸ 

μὲν δωρητικόν, τὸ δὲ ἕτερον ἀγοραστικόν; 
ΘΈΑΙ. Εἰρήσϑω. 

ΞΕ. Καὶ μὴν αὖ φήσομεν ἀγοραστικὴν διχῇ τέ- 

μὑνεσϑαι. 

Ι ΘΕΑῚ. πῇ: " 
ΞΕ). Τὴν μὲν τῶν αὐτουργῶν αὐτοπωλικὴν διαι- 

ρούμενοι. τὴν δὲ τὰ ἀλλότρια ἔργα μεταβαλλομένην 

μεταβλητικήν. 

ΘΕΛΙ. Πάνυ γε. 

ΞΡ. Τί δέ; τῆς μεταβλητικῆς οὐχ ἡ μὲν κατὰ 
πόλιν ἀλλαγή. σχεδὸν αὐτῆς ἥμισυ μέρος ὄν, καπηλικὴ 
προσαγορεύεται; 

ΘΈΑΙ. Ναί. 
ΞΕ. Τὸ δέ γε ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην πόλιν διαλλατ- 

τόμενον ὠνῇ καὶ πράσει ἐμπορική: 
ΘΕΙΑΙ. Τί δ᾽ οὔ; 
ΞΕ. Τῆς δ᾽ ἐμπορικῆς ὧρ᾽ οὐκ ἠσθήμεϑα ὅτι τὸ 

μὲν 1 ὅσοις τὸ σῶμα τρέφεται καὶ χρῆται, τὸ δὲ ὅσοις 
ἡ ψυχὴ πωλοῦν διὰ νομίσματος ἀλλάττεται: 

ΘΈΑΙ. Πῶς τοῦτο λέγεις: 

ΞΕ). Τὸ περὶ τὴν ψυχὴν ἴσως ἀγνοοῦμεν, ἐπεὶ τό 

γε ἕτερόν που ξυνίεμεν. 

ΘΕΑῚ. Ναί. 
ΞΕ). | «Μουσικήν τὲ τοίνυν ξυνάπασαν λέγωμεν, ἐκ 234 

πόλεως ἑἕχάστοτε εἰς πόλιν ἔνϑεν μὲν ὠνηθεῖσαν, ἑτέρωσε 

δὲ ἀγομένην καὶ πιπρασκομένην, καὶ γραφικὴν καὶ ϑαυ- 
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ματοποιικὴν καὶ πολλὰ ἕτερα τῆς ψυχῆς, τὰ μὲν παραμυ- 

ϑίας, τὰ δὲ καὶ σπουδῆς χάριν ἀχϑέντα καὶ πωλούμενα, 
τὸν ἄγοντα καὶ πωλοῦντα μηδὲν ἧττον τῆς τῶν σιτίων καὶ 

ποτῶν πράσεως ἔμπορον ὀρϑῶς ἂν λεγόμενον παρασχεῖν. 

ΘΕΑΙ. ᾿.4Ζληϑέστατα λέγεις. 
Β ΞΙΙ, Οὐκοῦν καὶ τὸν μαϑήματα ξυνωνούμενον πόλιν 

τε ἐκ πόλεως νομίσματος ἀμείβοντα ταὐτὸν προσερεῖς 

ὄνομα; 

ΘΕΙ͂ΑΙ, Σφόδρα γε. 

ΧΙ. ΞῈ. Τῆς δὴ ψυχεμπορικῆς ταύτης ἄρ᾽ οὐ τὸ 
μὲν ἐπιδεικτικὴ δικαιότατα λέγοιτ᾽ ἄν, τὸ δὲ γελοῖον 
μὲν οὐχ ἧττον τοῦ πρόσϑεν, ὅμως δὲ μαϑημάτων οὖσαν 
πρᾶσιν αὐτὴν ἀδελφῷ τινι τῆς πράξεως ὀνόματι προσ- 
εἰπεῖν ἀνάγκη; 

ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ταύτης τοίνυν τῆς μαϑηματοπωλικῆς τὸ μὲν 

Ο περὶ τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν μαϑήματα ἑτέρῳ, τὸ δὲ περὶ 
τὸ τῆς ἀρετῆς ἄλλῳ προσρητέον. 

ΘΕΛΑΛΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Τεχνοπωλικὸν μὴν τό γε περὶ τἄλλα ἂν ἁρμότ- 
τοι" τὸ δὲ περὶ ταῦτα σὺ προϑυμήϑητι λέγειν ὄνομα. 

ΘΈΔΛΙ. Καὶ τί τις ἂν ἄλλο ὄνομα εἰπὼν οὐκ ἂν 

πλημμελοίη πλὴν τὸ νῦν ξητούμενον αὐτὸ εἶναι τὸ σοφι- 
στικὸν γένος; 

ΞΕ. Οὐδὲν ἄλλο. ἴϑι νῦν συναγάγωμεν αὐτὸ λέ- 
Ὁ γοντες, ὡς τὸ κτητικῆς, μεταβλητικῆς, ἀγοραστικῆς,) ἐμ- 

πορικῆς, ψυχεμπορικῆς περὶ λόγους καὶ μαϑήματα, ἀρε- 

τῆς πωλητικὸν δεύτερον ἀνεφάνη σοφιστική. 

ΘΕΑΙ. ΜἝάλα γε. 

ΞΕ. Τρίτον δέ γ᾽ οἶμαί σε, κἂν εἴ τις αὐτοῦ 
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χαϑιδρυμένος ἐν πόλει. τὰ μὲν ὠνούμενος, τὰ δὲ καὶ 

τεχταινόμενος αὐτὸς μαϑήματα περὶ τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ 

πωλῶν ἐκ τούτου τὸ ξῆν προὐτάξατο, καλεῖν οὐδὲν 
ἄλλο πλὴν ὅπερ νῦν δή. 

ΘΈΑΙ. Τί δ᾽ οὐ μέλλω; 
ΞΕ). Καὶ τὸ κτητικῆς ἄρα μεταβλητικόν, ἀγοραστι- 

κόν, ] χαπηλικὸν εἴτε αὐτοπωλικόν, ἀμφοτέρως. ὅτιπερ Ἐὶ 
ἂν ἦ περὶ τὰ τοιαῦτα μαϑηματοπωλικὸν γένος, ἀεὶ σὺ 

προσερεῖς, ὡς φαίνει, σοφιστικόν. 

ΘΈΑΙ. ᾿ἀνάγκη" τῷ γὰρ λόγῳ δεῖ συνακολουϑεῖν. 
ΧΙ. ΞΠ. Ἔτι δὴ σκοπῶμεν, εἴ τινι τοιῷδε προδ- 

ἕοικεν ἄρα τὸ νῦν μεταδιωκόμενον γένος. 

ΙΘΕΑΙ. Ποίῳ δή; 22 
ΞΕ). Τῆς κτητικῆς ἀγωνιστική τι μέρος ἡμῖν ἦν. 
ΘΕΑΙ. Ἦν γὰρ οὖν. 
ΞΕ. Οὐκ ἀπὸ τρόπου τοίνυν ἐστὶ διαιρεῖν αὐτὴν δίχα. 
ΘΈΑΙ. Καϑ᾽ ὁποῖα λέγε. 

ΞΕ. Τὸ μὲν ἁμιλλητικὸν αὐτῆς τιϑέντας. τὸ δὲ 
μαχητικόν. 

ΘΕΑΙ. Ἔστιν. 
ΞΕ. Τῆς τοίνυν μαχητικῆς τῷ μὲν σώματι πρὸς 

σώματα γιγνομένῳ σχεδὸν εἰκὸς καὶ πρέπον ὄνομα λέγειν 

τι τοιοῦτον τιϑεμένους οἷον βιαστικόν. 
ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τῷ δὲ λόγοις πρὸς λόγους τί τις, ὦ Θεαί- 

τητε, ἄλλο εἴπῃ πλὴν | ἀμφισβητικόν; Β 

ΘΈΑΙ. Οὐδέν. 

ΞΕ. Τὸ δέγε περὶ τὰς ἀμφισβητήδεις ϑετέον διττόν. 
ΘΕΑΙ. πῇ; 

ΞΕ. Καϑ᾽ ὅσον μὲν γὰρ γίγνεται μήκεσί τε πρὸς 
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ἐναντία μήκη λόγων καὶ περὶ τὰ δίκαια καὶ ἄδικα 

δημοσίᾳ, δικανικόν. 

ΘΕΑῚ. Ναί. 

ΞΕ. Τὸ δ᾽ ἐν ἰδίοις αὖ καὶ κατακεκερματισμένον 
ἐρωτήδσεσι πρὸς ἀποκρίσεις μῶν εἰϑίσμεϑα καλεῖν ἄλλο 
πλὴν ἀντιλογικόν; 

ΘΕΑΙ. Οὐδέν. 
ΞΕ. Τοῦ δὲ ἀντιλογικοῦ τὸ μὲν ὅσον περὶ τὰ 

ξυμβόλαια ἀμφισβητεῖται μέν, εἰκῇ δὲ καὶ ] ἀτέχνως 
περὶ αὐτὸ πράττεται, τοῦτο ϑετέον μὲν εἶδος, ἐπείπερ 
αὐτὸ διέγνωκεν ὡς ἕτερον ὃν ὃ λόγος, ἀτὰρ ἐπωνυμίας 
οὔϑ᾽ ὑπὸ τῶν ἔμπροσϑεν ἔτυχεν οὔτε νῦν ὑφ᾽ ἡμῶν 
τυχεῖν ἄξιον. 

ΘΕΙΑΙ. ᾿4Ζληϑῆ᾽ κατὰ σμικρὰ γὰρ λίαν καὶ παντο- 
δαπὰ διήρηται. 

ΞΕ. Τὸ δέ γε ἔντεχνον, καὶ περὶ δικαίων αὐτῶν 

καὶ ἀδίκων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅλως ἀμφισβητοῦν, ἄρ᾽ 
οὐκ ἐριστικὸν αὖ λέγειν εἰϑίσμεϑα; 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ), Τοῦ μὴν ἐριστικοῦ τὸ μὲν ] χρηματοφϑορικόν, 

τὸ δὲ χρηματιστικὸν ὃν τυγχάνει. 
ΘΕΑΙ. Παντάπασί γε. 

ΞΕ. Τὴν ἐπωνυμίαν τοίνυν, ἣν ἕκάτερον δεῖ 
καλεῖν αὐτῶν. πειραϑῶμεν εἰπεῖν. 

ΘΈΑΙ. Οὐκοῦν χρή. 

ΞΕ. Ζοκῶ μὴν τό γε δι’ ἡδονὴν τῆς περὶ ταῦτα 
διατριβῆς ἀμελὲς τῶν οἰκείων γιγνόμενον, περὶ δὲ τὴν 

λέξιν τοῖς πολλοῖς τῶν ἀκουόντων οὐ μεϑ᾽ ἡδονῆς 
ἀκουόμενον καλεῖσϑαι κατὰ γνώμην τὴν ἐμὴν οὐχ ἕτερον 

ἀδολεσχικοῦ. 
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ΘΕΑΙ. Ζέγεται γὰρ οὖν οὕτω πως. 
ΞΕ, Τούτου τοίνυν τοὐναντίον, ἀπὸ τῶν ἰδιωτικῶν Ἐ 

ἐρέδων χρηματιξόμενον, ἐν τῷ μέρει σὺ πειρῶ νῦν εἰπεῖν. 

ΘΕΙΑΙ. Καὶ τί τις ἂν αὖ εἰπὼν ἕτερον οὐκ ἐξ- 

αμάρτοι πλήν γε τὸν ϑαυμαστὸν πάλιν ἐκεῖνον ἥκειν αὖ 

νῦν τέταρτον τὸν μεταδιωκόμενον ὑφ᾽ ἡμῶν σοφιστήν; 

ΞΕ, Οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ τὸ | χρηματιστικὸν γένος, ὡς 
ἔοικεν, ἐριστικῆς ὃν τέχνης. τῆς ἀντιλογικῆς, τῆς ἀμφιδ- 

βητικῆς, τῆς μαχητικῆς, τῆς ἀγωνιστικῆς, τῆς κτητικῆς 

ἔστιν, ὡς ὃ λόγος αὖ μεμήνυκε νῦν, ὁ σοφιστής. 
ΘΕΙΑΙ. Κομιδῇ μὲν. οὖν. 

ΧΙΠ. ΞΕῈ. Ὁρᾷς οὖν ὡς ΕΝ λὐλεθαν τὸ ποι- 

κίλον εἶναι τοῦτο τὸ ϑηρίον καὶ τὸ λεγόμενον οὐ τῇ 

ἑτέρᾳ ληπτέον: 
ΘΕΙΑΙ. Οὐκοῦν ἀμφοῖν χρή. 

ΞΕ. Χρὴ γὰρ οὖν, καὶ κατὰ δύναμίν γε οὕτω 

ποιητέον, τοιόνδε τι 1 μεταϑέοντας ἴχνος αὐτοῦ. καί 

μοι λέγε" τῶν οἰκετικῶν ὀνομάτων καλοῦμεν ἄττα που; 
ΘΕΙΑΙ. Καὶ πολλά" ἀτὰρ ποῖα δὴ τῶν πολλῶν πυν- 

ϑάνει: 

ΞΕ. Τὰ τοιάδε, οἷον διηϑεῖν τε λέγομεν καὶ διατ- 
τᾶν καὶ βράττειν καὶ διακρίνειν. 

ΘΈΑΙ. Τί μήν; 

ΞΕ. Καὶ πρός γε τούτοις ἔτι ξαίνειν, κατάγειν, 

κερχίζειν, καὶ μυρία ἐν ταῖς τέχναις ἄλλα τοιαῦτα ἐνόντα 

ἐπιστάμεϑα. ἦ γάρ; 

ΘΈΑΛΙ. Τὸ ποῖον αὐτῶν πέρι βουληϑεὶς δηλῶσαι 

παραδείγματα προϑεὶς ταῦτα κατὰ πάντων ἤρου; 

ΞΕ. Ζιαιρετικά που τὰ λεχϑέντα εἴρηται ξύμπαντα. 
ΘΕΙΑΙ. Ναί. 

220 

Ο 
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ΞΕ. Κατὰ τὸν ἐμὸν τοίνυν λόγον ὡς περὶ ταῦτα 
μίαν οὖσαν ἐν ἅπασι τέχνην ἑνὸς ὀνόματος ἀξιώσομεν 
αὐτήν. 

ΘΕΑΙ. Τίνα προσειπόντες; 

ΞΕῚ. Διακριτικήν. 
ΘΕΔΙ. Ἔστω. 
ΞΗΙ. Σκόπει δὴ ταύτης αὖ δύο ἄν πῃ δυνώμεϑα 

κατιδεῖν εἴδη. 

ΘΕΑΙ. Ταχεῖαν ὡς ἐμοὶ σκέψιν ἐπιτάττεις. 

Ρ ΞΕ. Καὶ 1 μὴν ἔν γε ταῖς εἰρημέναις διακρίσεσι 
τὸ μὲν χεῖρον ἀπὸ βελτίονος ἀποχωρίζειν ἦν, τὸ δ᾽ 
ὅμοιον ἀφ᾽ ὁμοίου. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Σχεδὸν οὕτω νῦν λεχϑὲν φαίνεται. 
ΞΕ, Τῆς μὲν τοίνυν ὄνομα οὐκ ἔχω λεγόμενον" 

τῆς δὲ καταλειπούσης μὲν τὸ βέλτιον διακρίσεως, τὸ 
ὃὲ χεῖρον ἀποβαλλούσης ἔχω. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Ζέγε τί. 

ΞΠ, Πᾶσα ἡ τοιαύτη διάκρισις, ὡς ἐγὼ ξυννοῶ, 
λέγεται παρὰ πάντων καϑαρμός τις. 

ΘΈΑΙ. Μέγεται γὰρ οὖν. 

Ε ΞΕ; [ Οὐκοῦν τό γε καϑαρτικὸν εἶδος αὖ διπλοῦν 
ὃν πᾶς ἂν ἴδοι; 

ΘΈΑΙ. Ναί, κατὰ σχολήν γε ἴσως" οὐ μὴν ἔγωγε 

καϑορῶ νῦν. 

ΧΙΥ. ΞΕ. Καὶ μὴν τὰ περὶ τὰ σώματα πολλὰ 
εἴδη καϑάρσεων ἑνὶ περιλαβεῖν ὀνόματι προσήκει. 

ΘΈΕΛΙ. Ποῖα καὶ τίνι; 

ΞΕ, Τά τὲ τῶν ζῴων, ὅσα ἐντὸς σωμάτων ὑπὸ 
221 γυμναστικῆς ἰατρικῆς τὲ ὀρθῶς διακρινόμενα | καϑαί- 

ρεται καὶ περὶ τἀκτός, εἰπεῖν μὲν φαῦλα, ὅσα βαλανευ- 
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τικὴ παρέχεται" καὶ τῶν ἀψύχων σωμάτων, ὧν γνα- 

φευτικὴ καὶ ξύμπασα κοσμητικὴ τὴν ἐπιμέλειαν παρεχο- 
μένη κατὰ σμικρὰ πολλὰ καὶ γελοῖα δοκοῦντα ὀνόματα 

ἔσχεν. 

ΘΕΑΙ. ΜΜάλα γε. 

Ξ ΕἸ. Παντάπασι μὲν οὖν, ὦ Θεαίτητε. ἀλλὰ γὰρ 
τῇ τῶν λόγων μεϑόδῳ σπογγιστικῆς ἢ φαρμακοποσίας 

οὐδὲν ἧττον οὐδέ τι μᾶλλον τυγχάνει μέλον, εἰ τὸ μὲν 
σμικρά, τὸ δὲ μεγάλα ἡμᾶς ὠφελεῖ καϑαῖρον. τοῦ κτή- 

σασϑαι γὰρ ἕνεκα νοῦν | πασῶν τεχνῶν τὸ ξυγγενὲς Β 

καὶ τὸ μὴ ξυγγενὲς κατανοεῖν πειρωμένη τιμᾷ πρὸς 
τοῦτο ἐξ ἴσου πάσας, καὶ ϑάτερα τῶν ἑτέρων κατὰ τὴν 
ὁμοιότητα οὐδὲν ἡγεῖται γελοιότερα, σεμνότερον δέ τι 

τὸν διὰ στρατηγικῆς ἢ φϑειριστικῆς δηλοῦντα ϑηρευτι- 

κὴν οὐδὲν νενόμικεν, ἀλλ᾽ ὡς τὸ πολὺ χαυνότερον. 
καὶ δὴ καὶ νῦν, ὅπερ ἤρου, τί προσεροῦμεν ὄνομα 
ξυμπάσας δυνάμεις, ὅσαι σῶμα εἴτε ἔμψυχον εἴτε ἄψυχον 

εἰλήφασι καϑαίρειν, οὐδὲν αὐτῇ διοίσει, ποῖόν τι] λεχϑὲν Ο 
εὐπρεπέστατον εἶναι δόξει" μόνον ἐχέτω χωρὶς τῶν τῆς 
ψυχῆς καϑάρσεων πάντα ξυνδῆσαν, ὅσα ἄλλο τι καϑαί- 

ρει. τὸν γὰρ περὶ τὴν διάνοιαν καϑαρμὸν ἀπὸ τῶν 
ἄλλων ἐπικεχείρηκεν ἀφορίσασϑαι τὰ νῦν, εἴ γε ὅπερ 

βούλεται μανϑάνομεν. 

ΘΕΑΙ. ᾿4λλὰ μεμάϑηκα, καὶ συγχωρῶ δύο μὲν 

εἴδη καϑάρσεως, ἕν δὲ τὸ περὶ τὴν ψυχὴν εἶδος εἶναι, 
τοῦ περὶ τὸ σῶμα χωρὶς ὄν. 

ΞΕ. Πάντων κάλλιστα. καί μοι τὸ μετὰ τοῦτο 
ἐπάκουε πειρώμενος αὖ τὸ [ λεχϑὲν διχῇ τέμνειν. " 

ΘΕΙΑΙ. Καϑ’ ὁποῖ᾽ ἂν ὑφηγῇ, πειράσομαί σοι συν- 
τέμνειν. 
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ΧΥ. ΞΠ. Πονηρίαν ἕτερον ἀρετῆς ἐν ψυχῇ λέγο- 
μέν τι; 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Καὶ μὴν καϑαρμὸς ἦν τὸ λείπειν μὲν ϑάτερον, 
ἐχβάλλειν δὲ ὅσον ἂν ἢ πού τι φλαῦρον. | 

ΘΈΑΙ. Ἦν γὰρ οὖν. 
ΞΕ. Καὶ ψυχῆς ἄρα, καϑ' ὅσον ἂν εὑρίσκωμεν 

κακίας ἀφαίρεσίν τινα. καϑαρμὸν αὐτὸν λέγοντες ἐν 

μέλει φϑεγξόμεϑα. 

ΘΈΑΙ. Καὶ μάλα γε. 

ΞΕ. 400 μὲν εἴδη κακίας περὶ ψυχὴν ῥητέον. 
ΘΕΑΙ. Ποῖα; 

ΞΕ. Τὸ μὲν οἷον νόσον ἐν σώματι, τὸ δ᾽ οἷον 
αἶσχος ἐγγιγνόμενον. 

ΘΒΑΙ. Οὐκ ἔμαϑον. 

ΞΕ. Νόσον ἴσως καὶ στάσιν οὐ ταὐτὸν νενόμικας, 
ΘΕΛΙ. Οὐδ᾽ αὖ πρὸς τοῦτο ἔχω τί χρή μὲ ἀποκρί- 

νασϑαι. 

ΞΕ. Πότερον ἄλλο τι στάσιν ἡγούμενος ἢ τὴν τοῦ 
φύσει ξυγγενοῦς ἔκ τινος διαφϑορᾶς διαφοράν; 

ΘΕΑΊΙ. Οὐδέν. ᾿ 
ΞΕ). .4λλ’ αἶσχος ἄλλο τι πλὴν τὸ τῆς ἀμετρίας 

πανταχοῦ δυσειδὲς ὃν γένος: 
ΘΈΑΙ. | Οὐδαμῶς ἄλλο. 

ΞΕ. Τί δέ; ἐν ψυχῇ δόξας ἐπιϑυμίαις καὶ ϑυμὸν 
ἡδοναῖς καὶ λόγον λύπαις καὶ πάντα ἀλλήλοις ταῦτα 
τῶν φλαύρως ἐχόντων οὐκ ἠσϑήμεϑα διαφερόμενα; 

ΘΒΑΙ. Καὶ σφόδρα γε. 
ΞΕ:. Ξυγγενῆ γε μὴν ἐξ ἀνάγκης ξύμπαντα γέγονεν. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 
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ΞΕ). Στάσιν ἄρα καὶ νόσον τῆς ψυχῆς πονηρίαν 

λέγοντες ὀρϑῶς ἐροῦμεν. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑότατα μὲν οὖν. 
ΞΕ. Τί δ᾽; ὅσα κινήσεως 1 μετασχόντα καὶ σκοπόν 

τινα ϑέμενα πειρώμενα τούτου τυγχάνειν καϑ' ἑκάστην 

ὁρμὴν παράφορα αὐτοῦ γίγνεται καὶ ἀποτυγχάνει, πότερον 

αὐτὰ φήσομεν ὑπὸ συμμετρίας τῆς πρὸς ἄλληλα ἢ τοὐ- 

ναντίον ὑπὸ ἀμετρίας αὐτὰ πάσχειν; 
ΘΈΑΙ. 4ῆλον ὡς ὑπὸ ἀμετρίας. 
ΞΕ... ᾽4λλὰ μὴν ψυχήν γε ἴσμεν ἄκουσαν πᾶσαν πᾶν 

ἀγνοοῦσαν. 

ΘΕΑΙ. Σφόδρα γε. 

ΞΕ. Τό γε μὴν ἀγνοεῖν ἐστιν ἐπ᾿ ἀλήϑειαν δρμω- 

μένης ψυχῆς, Ϊ παραφόρου συνέσεως γιγνομένης, οὐδὲν 
ἄλλο πλὴν παραφροσύνη. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ψυχὴν ἄρα ἀνόητον αἰσχρὰν καὶ ἄμετρον 

ϑετέον. 
ΘΈΑΙ. “Ἔοικεν. 

ΞΕ, Ἔστι δὴ δύο ταῦτα, ὡς φαίνεται, κακῶν ἐν 

αὐτῇ γένη, τὸ μὲν πονηρία καλούμενον ὑπὸ τῶν πολλῶν, 

νόσος αὐτῆς σαφέστατα ὄν. 

ΘΈΑΙ. Ναί. 
ΞΕ, Τὸ δέ γε ἄγνοιαν μὲν καλοῦσι. κακίαν δὲ αὐτὸ 

ἐν ψυχῇ μόνον γιγνόμενον οὐκ ἐθέλουσιν ὁμολογεῖν. 
ΘΕΑῚ. Κομιδῇ | συγχωρητέον, ὃ νῦν δὴ λέξαντος 

ἠμφεγνόησά σου, τὸ δύο εἶναι γένη κακίας ἐν ψυχῇ. 

καὶ δειλίαν μὲν καὶ ἀκολασίαν καὶ ἀδικίαν ξύμπαντα 
ἡγητέον νόσον ἐν ἡμῖν, τὸ δὲ τῆς πολλῆς καὶ παντο- 
δαπῆς ἀγνοίας πάϑος αἶσχος ϑετέον. 
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ΧΥῚ. ΞΕ. Οὐκοῦν ἐν σώματί γε περὶ δύο παϑήματε 
τούτω δύο τέχνα τινὲ ἐγενέσϑην; 

ΘΈΑΙ. Τίώνε τούτω; 

229 ΞΕ. Περὶ μὲν αἶσχος γυμναστική, περὶ | δὲ νόσον 
ἰατρική. 

ΘΕΑΙ. Φαίνεσϑον. 

ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ περὶ μὲν ὕβριν καὶ ἀδικίαν καὶ 
δειλίαν ἡ κολαστικὴ πέφυκε τεχνῶν μάλιστα δὴ πασῶν 
προσήκουσα [δίέκη!: 

ΘΕΑΊΙ. Τὸ γοῦν εἰκός. ὡς εἰπεῖν κατὰ τὴν ἀνθρω- 
πίνην δόξαν. 

ΞΕ, Τί δέ; περὶ ξύμπασαν ἄγνοιαν μῶν ἄλλην 
τινὰ ἢ διδασκαλικὴν ὀρϑότερον εἴποι τις ἄν; 

ΘΕΑΙ. Οὐδεμίαν. 

ΞΕ. Φέρε δή" διδασκαλικῆς δὲ ρα ἕν μόνον γένος 
Β φατέον εἶναι ἢ πλείω, δύο δέ τινε αὐτῆς εἶναι μεγίστω, 

σκόπει. 

ΘΕΑΙ. Σκοπῶ. 

ΞΕ. Καί μοι δοκοῦμεν τῇδε ἄν πῃ τάχιστα εὑρεῖν. 

ΘΙΕΑΙ. πῇ; 

ΞΕ. Τὴν ἄγνοιαν ἰδόντες εἴ πῃ κατὰ μέσον αὑτῆς 
τομὴν ἔχει τινά. διπλῆ γὰρ αὕτη γιγνομένη δῆλον ὅτι 
καὶ τὴν διδασκαλικὴν δύο ἀναγκάξει μόρια ἔχειν, ἕν 
ἐφ᾽ ἑνὶ γένει τῶν αὐτῆς ἑκατέρῳ. 

ΘΕΆΑΙ. Τί οὖν; καταφανές πή σοι τὸ νῦν ξητού- 
ἱξνον; 

σ ΞΕ). ᾿Ζγνοίας δ᾽ οὖν μέγα τί μοι. δοκῶ καὶ χαλεπὸν 
ἀφωρισμένον ὁρᾶν εἶδος, πᾶσι τοῖς ἄλλοις αὐτῆς ἀντί- 
σταϑμον μέρεσιν 

ΘΙΕΑΙ. Ποῖον δή; 

πα νυν νυ ηρυδλνεναν να τ νον ΝΙΝ ΝΕ  Ψ 

εν Ἄ φῦν “νυν νυ». ΄«ζΨΟΟΟΟΨΝ 
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ΞΕ. Τὸ μὴ κατειδότα τι δοκεῖν εἰδέναι" δι᾿ οὗ κιν- 
δυνεύει πάντα ὅσα διανοίᾳ σφαλλόμεϑα γίγνεσϑαι πᾶσιν. 

ΘΕΑΙ. ᾿4ληϑῆ. 
ΞΕ. Καὶ δὴ καὶ τούτῳ γε οἶμαι μόνῳ τῆς ἀγνοίας 

ἀμαϑίαν τοὔνομα προσρηϑῆναι. 
ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Τί δὲ δὴ τῷ τῆς διδασκαλικῆς ἄρα μέρει τῷ 
τοῦτο ἀπαλλάττοντι λεκτέον; 

ΘΕΑῚ. Οἶμαι μὲν οὖν, ὦ ξένε. τὸ μὲν ἄλλο δημι- 
ουργικὰς διδασκαλίας, τοῦτο δὲ ἐνθάδε γε παιδείαν δι᾽ 

ἡμῶν κεκλῆσϑαι. 

ΞΕ. Καὶ γὰρ σχεδόν, ὦ Θεαίτητε, ἐν πᾶσιν Ἕλλησιν. 

ἀλλὰ γὰρ ἡμῖν ἔτι καὶ τοῦτο σκεπτέον, εἰ ἄτομον ἤδη 
ἐστὶ πᾶν ἤ τινα ἔχον διαίρεσιν ἀξίαν ἐπωνυμίας. 

ΘΕΑῚ. Οὐκοῦν χρὴ σκοπεῖν. 

ΧΥΠ. ΞΕ. Ζ])οκεῖ τοίνυν μοι καὶ τοῦτο ἔτι πῃ 
σχίζξεσϑαι. 

ΘΕΑΙ. Κατὰ τέ; 

ΞΕ). Τῆς ἐν τοῖς λόγοις διδασκαλικῆς ἡ μὲν τραχυ- 

τέρα τις | ἔοικεν ὁδὸς εἶναι, τὸ δ᾽ ἕτερον αὐτῆς μόριον 
λειότερον. 

ΘΕΙΑΙ. Τὸ ποῖον δὴ τούτων ἑκάτερον λέγωμεν; 

ΞΕ. Τὸ μὲν ἀρχαιοπρεπές τι πάτριον, ᾧ πρὸς τοὺς 
υἱεῖς μάλιστ᾽ ἐχρῶντό τε καὶ ἔτι πολλοὶ χρῶνται τὰ νῦν, 

ὅταν αὐτοῖς ἐξαμαρτάνωσί τι, τὰ μὲν | χαλεπαίνοντες, τὰ 
δὲ μαλϑακωτέρως παραμυϑούμενοι" τὸ δ᾽ οὖν ξύμπαν 
αὐτὸ ὀρϑότατα εἴποι τις ἂν νουϑετητικήν. 

ΘΕΑΙ. Ἔστιν οὕτωο. 

ΞΕ. Τὸ δέ γε, ὡς εἴξασί τινες αὖ λόγον ἑαυτοῖς 
δόντες ἡγήσασϑαι πᾶσαν ἀκούσιον ἀμαϑίαν εἶναι, καὶ 

2850 
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μαϑεῖν οὐδέν ποτ᾽ ἂν ἐθέλειν τὸν οἰόμενον εἶναι σοφὸν 
τούτων ὧν οἴοιτο πέρι δεινὸς εἶναι, μετὰ δὲ πολλοῦ πόνου 
τὸ νουϑετητικὸν εἶδος τῆς παιδείας σμικρὸν ἀνύτειν. 

ΘΕΑΙ, Ὀρϑῶς γε νομίζοντες. 

ΞΕ. Τῷ τοι ταύτης τῆς δόξης ἐπὶ | ἐκβολὴν ἄλλῳ 
τρόπῳ στέλλονται. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Τίνι δή; 

ΞΕΙ. Διερωτῶσιν ὧν ἂν οἴηταί τις τὶ πέρι λέγειν 
λέγων μηδέν᾽ εἶϑ᾽ ὅτε πλανωμένων τὰς δόξας ῥαδίως 
ἐξετάξουσι., καὶ συνάγοντες δὴ τοῖς λόγοις εἰς ταὐτὸν 

τιϑέασι παρ᾽ ἀλλήλας, τιϑέντες δὲ ἐπιδεικνύουσιν αὐτὰς 

αὑταῖς ἅμα περὶ τῶν αὐτῶν πρὸς τὰ αὐτὰ κατὰ ταὐτὰ 

ἐναντίας" οἱ δ᾽ δρῶντες ἑαυτοῖς μὲν χαλεπαίνουσι, πρὸς 

δὲ τοὺς ἄλλους ἡμεροῦνται, καὶ τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ τῶν 
περὶ αὑτοὺς μεγάλων καὶ σκληρῶν δοξῶν ἀπαλλάττονται 

πασῶν ἀπαλλαγῶν ἀκούειν τὲ ἡδίστην καὶ τῷ πάσχοντι 

βεβαιότατα γιγνομένην. νομίξοντες γάρ, ὦ παῖ φίλε, οἱ 

καϑαίροντες αὐτούς, ὥσπερ οἵ περὶ τὰ σώματα ἰατροὶ 
νενομίκασι μὴ πρότερον ἂν τῆς προσφερομένης τροφῆς 

ἀπολαύειν δύνασϑαι σῶμα, πρὶν ἂν τὰ ἐμποδίζοντα ἐν 
αὐτῷ τις ἐκβάλῃ, ταὐτὸν καὶ περὶ ψυχῆς διενοήϑησαν 
ἐκεῖνοι. μὴ πρότερον αὐτὴν ἕξειν τῶν προσφερομένων 

μαϑημάτων ὄνησιν. πρὶν ἂν ἐλέγχων τις τὸν ἐλεγχόμενον 
εἰς αἰσχύνην καταστήσας. τὰς τοῖς μαϑήμασιν ἐμποδίους 

δόξας ἐξελών. καϑαρὸν ἀποφήνῃ καὶ ταῦτα ἡγούμενον, 
ἅπερ οἶδεν, εἰδέναι μόνα, πλείω δὲ μή. 

ΘΕΑΙ. Βελτίστη γοῦν καὶ δΘωφρονεστάτη τῶν ἕξεων 
αὕτη. ᾽ 

ΞΕ. Διὰ ταῦτα δὴ πάντα ἡμῖν, ὦ Θεαίτητε, καὶ 

τὸν ἔλεγχον λεκτέον ὡς ἄρα μεγίστη καὶ κυριωτάτη τῶν 
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καϑάρσεών ἐστι, καὶ τὸν ἀνέλεγκτον αὖ νομιστέον, ἂν 
καὶ τυγχάνῃ βασιλεὺς ὃ μέγας ὥν, τὰ μέγιστα [ ἀκάϑαρ- 

τον ὄντα, ἀπαίδευτόν τε καὶ αἰσχρὸν γεγονέναι ταῦτα, 

ἃ καϑαρώτατον καὶ κάλλιστον ἔπρεπε τὸν ὄντως ἐσόμενον 
εὐδαίμονα εἶναι. 

ΘΕΙΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΧΥΠῚ. ΞΕ, Τί δέ; τοὺς ταύτῃ χρωμένους τῇ τέχνῃ 

τίνας φήσομεν; ἐγὼ μὲν γὰρ φοβοῦμαι σοφιστὰς φάναι. 

ΘΕΑΙ. Τί δή; 
ΞΕ. Μὴ μεῖξον αὐτοῖς προσάπτωμεν γέρας. 
ΘΕΑΙ. ᾿4λλὰ μὴν προσέοικε τοιούτῳ τινὶ τὰ νῦν 

εἰρημένα. 
ΞΕ. Καὶ γὰρ κυνὶ λύκος, ἀγριώτατον ἡμερωτάτῳ. 

τὸν δὲ ἀσφαλῆ δεῖ πάντων μάλιστα περὶ τὰς ὁμοιότητας 
ἀεὶ ποιεῖσϑαι τὴν φυλακήν" ὀλισϑηρότατον γὰρ τὸ γένος. 

ὅμως δὲ ἔστωσαν" οὐ γὰρ περὶ σμιχρῶν ὅρων τὴν ἀμ- 
φισβήτησιν οἴομαι γενήσεσθαι τότε ὁπόταν | ἱκανῶς 

φυλάττωσιν. 

ΘΕΑΙ. Οὔκουν τό γε εἰκός. 

Ξ . Ἔστω δὴ διακριτίχκῆς τέχνης καϑαρτική, κα- 

ϑαρτικῆς δὲ τὸ περὶ ψυχὴν μέρος ἀφωρίσϑω, τούτου δὲ 
διδασκαλική, διδασκαλικῆς δὲ παιδευτική" τῆς δὲ παι- 

δευτικῆς ὃ περὶ τὴν μάταιον δοξοσοφίαν γιγνόμενος 
ἔλεγχος ἐν τῷ νῦν λόγῳ παραφανέντι μηδὲν ἄλλ᾽ ἡμῖν 
εἶναι λεγέσϑω πλὴν ἡ γένει γενναία σοφιστική. 

ΘΈΑΙ. Δεγέσϑω μέν: ἀπορῶ δὲ ἔγωγε ἤδη διὰ τὸ 

πολλὰ πεφάνϑαι, τί χρή ] ποτε ὡς ἀληϑῆ λέγοντα καὶ 

διισχυριξόμενον εἰπεῖν ὄντως εἶναι τὸν σοφιστήν. 

ΞΕ, Εἰκότως γε σὺ ἀπορῶν. ἀλλά τοι κἀκεῖνον 

ἡγεῖσθαι χρὴ νῦν ἤδη σφόδρα ἀπορεῖν ὅπῃ ποτὲ ἔτι 
ῬΙΑΤΟῚΙ 26 

Ε 
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διαδύσεται τὸν λόγον" ὀρϑὴ γὰρ ἡ παροιμία, τὸ τὰς 

ἁπάσας μὴ ῥάδιον εἶναι διαφεύγειν. νῦν οὖν καὶ μάλιστα 
ἐπιϑετέον αὐτῷ. -: 

ΘΈΑΙ. Καλῶς λέγεις. ᾧ 

ΧΙΧ, ΞΕ. Πρῶτον δὴ στάντες οἷον ἐξαναπνεύσω- 
μὲν, καὶ πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διαλογισώμεϑα ἅμα ἀνα- 

παυόμενοι, φέρε, 1] ὁπόσα ἡμῖν ὃ σοφιστὴς πέφανται. 

δοχῶ μὲν γάρ. τὸ πρῶτον εὑρέϑη νέων καὶ πλουσίων 
ἔμμισϑος ϑηρευτής. 

ΘΈΑΙ. Ναί 

ΞΕ, Τὸ δέ γε δεύτερον ἔμπορός τις περὶ τὰ τῆς 
ψυχῆς μαϑήματα. 

ΘΕΛΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕ, Τρίτον δὲ ἄρα οὐ περὶ ταὐτὰ ταῦτα κάπηλος 
ἀνεφάνη; 

ΘΈΑΙ. Ναί, καὶ τέταρτόν γε αὐτοπώλης περὶ τὰ 
μαϑήματα ἡμῖν. 

ΞΕ. Ὀρϑῶς ἐμνημόνευδας. πέμπτον δ᾽ ἐγὼ πειρά- 
δομαι μνημονεύειν" τῆς γὰρ ἀγωνιστικῆς ] περὶ λόγους 
ἦν τις ἀϑλητής, τὴν ἐριστικὴν τέχνην ἀφωρισμένος. 

ΘΕΑΙ. Ἦν γὰρ οὖν. 
ΞΕ, Τό γε μὴν ἕκτον ἀμφισβητήσιμον μέν, ὅμως 

δ᾽ ἔϑεμεν αὐτῷ συγχωρήσαντες δοξῶν ἐμποδίων μαϑή- 

μασι περὶ ψυχὴν καϑαρτὴν αὐτὸν εἶναι. 
ΘΕΙΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

ΞΕ. ἶ4ρ᾽ οὖν ἐννοεῖς, ὅταν ἐπιστήμων τις πολλῶν 
φαίνηται, μιᾶς δὲ τέχνης ὀνόματι προσαγορεύηται, τὸ 
φάντασμα τοῦτο ὡς οὐκ ἔσϑ᾽ ὑγιές, ἀλλὰ δῆλον ὡς ὁ 

πάσχων αὐτὸ πρός τινὰ τέχνην οὐ δύναται κατιδεῖν 
ἐκεῖνο αὐτῆς, εἰς ὃ πάντα τὰ μαϑήματα ταῦτα βλέπει, 
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διὸ καὶ πολλοῖς ὀνόμασιν ἀνϑ᾽ ἑνὸς τὸν ἔχοντα αὐτὰ 

προσαγορξύει; 

ΘΕΑΙ. Κινδυνεύει τοῦτο ταύτῃ πῃ μάλιστα πεφυ- 
κέναι. 

ΧΧ, ΞΕ. Μὴ τοίνυν ἡμεῖς γε αὐτὸ ἐν τῇ ) ζητήσει Β 

δι᾽ παν πάσχωμεν, ἀλλ᾽ ἀναλάβωμεν πρῶτόν τι τῶν 
περὶ τὸν σοφιστὴν εἰρημένων. ἕν γάρ τί μοι μάλιστα 

κατεφάνη αὐτὸν μηνῦον. 
ΘΈΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ). ᾿Δντιλογικὸν αὐτὸν ἔφαμεν εἶναί που. 
ΘΈΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τί δ᾽; οὐ καὶ τῶν ἄλλων αὐτοῦ τούτου διδά- 

ὅκαλον γίγνεσϑαι: 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Τί μήν; 
ΞΕ). Σκοπῶμεν δή. περὶ τίνος ἄρα καὶ φασὶν οἵ 

τοιοῦτοι ποιεῖν ἀντιλογικούς. ἡ δὲ σχέψις ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς 
ἔστω τῇδέ πῃ. φέρε. περὶ τῶν ϑείων,. | ὅσ᾽ ἀφανῆ τοῖς Ο 
πολλοῖς, ἄρ᾽ ἱχανοὺς ποιοῦσι τοῦτο δρᾶν; 

ΘΈΑΙ. Ζέγεται οὖν δὴ περὶ αὐτῶν ταῦτα. 
ΞΠ). Τί δ᾽ ὅσα φανερὰ γῆς τε χαὶ οὐρανοῦ καὶ 

τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα: 

ΘΕΑΙ. Τί γάρ; 

ΞΕ. ᾽4λλὰ μὴν ἔν γε ταῖς ἰδίαις συνουσίαις, ὁπόταν 
γενέσεώς τε καὶ οὐσίας πέρι κατὰ πάντων λέγηταί τι, 
ξύνισμεν ὡς αὐτοί τε ἀντειπεῖν δεινοὶ τούς τε ἄλλους 

ὅτι ποιοῦσιν ἅπερ αὐτοὶ δυνατούς: 
ΘΈΑΙ. Παντάπασί γε. 

ΞΕ). 1 Τί δ᾽ αὖ περὶ νόμων καὶ ξυμπάντων τῶν Ἢ 
πολιτικῶν, ὧρ᾽ οὐχ ὑπισχνοῦνται ποιεῖν ἀμφισβη- 
τικούς: 

0 
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ΘΈΑΙ. Οὐδεὶς γὰρ ἂν αὐτοῖς, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 

διελέγετο μὴ τοῦτο ὑπισχνουμένοις. 

ΞΕ. Τά γε μὴν περὶ πασῶν τε καὶ κατὰ μίαν ἕχκά- 
στην τέχνην, ἃ δεῖ πρὸς ἕκαστον αὐτὸν τὸν δημιουργὸν 
ἀντειπεῖν, δεδημοσιωμένα που καταβέβληται γεγραμμένα 

τῷ βουλομένῳ μαϑεῖν. 

ΘΆΑΙ. Τὰ Πρωταγόρειά μοι φαίνει περί τὲ πάλης 

καὶ τῶν | ἄλλων τεχνῶν εἰρηκέναι. 

ΞΕ]. Καὶ πολλῶν γε, ὦ μακάριε, ἑτέρων. ἀτὰρ δὴ 
τὸ τῆς ἀντιλογικῆς τέχνης ἄρ᾽ οὐκ ἐν κεφαλαίῳ περὶ πάν- 
τῶν πρὸς ἀμφισβήτησιν ἱκανή τις δύναμις ἔοικ᾽ εἶναι; 

ΘΕΔΙ. Φαίνεται γοῦν σχεδὸν οὐδὲν ὑπολιπεῖν. 
ΞΕ. Σὺ δὴ πρὸς ϑεῶν, ὦ παῖ, δυνατὸν ἡγεῖ τοῦτο; 

τάχα γὰρ ἂν ὑμεῖς μὲν ὀξύτερον οἵ νέοι πρὸς αὐτὸ 
βλέποιτε, ἡμεῖς δὲ ἀμβλύτερον. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον, καὶ πρὸς τί μάλιστα λέγεις; οὐ 
γάρ πω κατανοῶ τὸ νῦν ἐρωτώμενον. 

ΞΕ. Εἰ πάντα ἐπίστασϑαί τινα ἀνθρώπων ἐστὶ 
δυνατόν. 

ΘΕΙΑΙ. Μακάριον μέντ᾽ ἂν ἡμῶν, ὦ ξένε, ἦν τὸ 
γένος. 

ΞΕ. Πῶς οὖν ἄν ποτέ τις πρός γε τὸν ἐπιστά- 

ὑξνον αὐτὸς ἀνεπιστήμων ὧν δύναιτ᾽ ἂν ὑγιές τι λέγων 
ἀντειπεῖν; 

ΘΈΑΙ. Οὐδαμῶς. 

ΞΕ. Τί ποτ᾽ οὖν ἂν εἴη τὸ τῆς σοφιστικῆς δυνά- 
ὑδῶς ϑαῦμα; 

ΘΕΛΑΛΊΙ. Τοῦ δὴ πέρι; 

ΞΕ. Καϑ' ὅν τινα τρόπον ποτὲ ] δυνατοὶ τοῖς νέοις 

δόξαν παραδκευάξειν, ὡς εἰσὶ πάντα πάντων αὐτοὶ 
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σοφώτατοι. δῆλον γὰρ ὡς εἰ μήτε ἀντέλεγον ὀρϑῶς μήτε 

ἐκείνοις ἐφαίνοντο, φαινόμενοί τε εἰ μηδὲν αὖ μᾶλλον 

ἐδόχουν διὰ τὴν ἀμφισβήτησιν εἶναι φρόνιμοι, τὸ σὸν 

δὴ τοῦτο, σχολῇ ποτ᾽ ἂν αὐτοῖς τις χρήματα διδοὺς 
ἤϑελεν ἂν τούτων αὐτῶν μαϑητὴς γίγνεσϑαι. 

ΘΕΑΙ. Σχολῇ μέντ᾽ ἄν. 

ΞΕ). Νῦν δέ γ᾽ ἐθέλουσιν; 
ΘΕΑΙ. Καὶ μάλα. 

ΞΕ, Ζοκοῦσι γάρ, οἶμαι, | πρὸς ταῦτα ἐπιστημόνως 
ἔχειν αὐτοὶ πρὸς ἅπερ ἀντιλέγουσιν. 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. “Ζρῶσι δέ γε τοῦτο πρὸς ἅπαντα, φαμέν; 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Πάντα ἄρα σοφοὶ τοῖς μαϑηταῖς φαίνονται. 
ΘΕΑΙ. Τί μήν; 

ΞΕ. Οὐκ ὄντες γε᾽ ἀδύνατον γὰρ τοῦτό γε ἐφάνη. 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐκ ἀδύνατον; 

ΧΧΙ. ἘΠ). Ζοξαστικὴν ἄρα τινὰ περὶ πάντων ἐπι- 
στήμην ὃ σοφιστὴς ἡμῖν. ἀλλ᾽ οὐκ ἀλήϑειαν ἔχων ἀνα- 

πέφανται. 

᾿ΘΕ,ΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν, καὶ κινδυνεύει γε τὸ 
νῦν εἰρημένον ὀρϑότατα περὶ αὐτῶν εἰρῆσϑαι. 

ΞΕ. “άβωμεν τοίνυν σαφέστερόν τι παράδειγμα 

περὶ τούτων. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον δή; 
ΞΕ. Τόδε. καί μοι πειρῶ προσέχων τὸν νοῦν εὖ 

μάλα ἀποκρένασϑαι. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ). Εἴτις φαίη μὴ λέγειν μηδ᾽ ἀντιλέγειν, ἀλλὰ ποι- 

εἴν καὶ δρᾶν μιᾷ τέχνῃ ξυνάπαντα ἐπίστασϑαι πράγματα. 

") 
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ΘΕΑΙ. | Πῶς πάντα εἶπες; 

ΞΕ, Τὴν ἀρχὴν τοῦ ῥηϑέντος σύ γ᾽ ἡμῖν εὐθὺς 
ἀγνοεῖς" τὰ γὰρ ξύμπαντα, ὡς ἔοικας, οὐ μανϑάνεις. 

ΘΕΔΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 

ΞΕ. “έγω τοίνυν σὲ καὶ ἐμὲ τῶν πάντων καὶ πρὸς 
ἡμῖν τἄλλα ξῷα καὶ δένδρα. 

ΘΙΕΑΙ. Πῶς λέγεις; 

ΞΕ. Εἴ τις ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τἄλλα φυτὰ πάντα 
ποιήσειν φαίη. 

ΘΕΑΙ. Τίνα δὴ λέγων τὴν ποίησιν; οὐ γὰρ δὴ, 
γεωργόν γε ἐρεῖς τινα καὶ γὰρ ξῴων αὐτὸν εἶπες 
ποιητήν. 

ΞΕ, Φημί, καὶ πρός γε ϑαλάττης καὶ οὐρανοῦ 
καὶ ϑεῶν καὶ τῶν ἄλλων ξυμπάντων" καὶ τοίνυν καὶ 
ταχὺ ποιήσας αὐτῶν ἕκαστα πάνυ σμικροῦ νομίσματος 
ἀποδίδοται. 

ΘΈΑΙ. Παιδιὰν λέγεις τινά. 

ΞΕ. Τί δέ; τὴν τοῦ λέγοντος, ὅτι πάντα οἷδε καὶ 
ταῦτα ἕτερον ἂν διδάξειεν ὀλίγου καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, 

μῶν οὐ παιδιὰν νομιστέον; 

ΘΕΛΔΙ. Πάντως που. 

ΞΕ. Παιδιᾶς δὲ ἔχεις ἤ τι | τεχνικώτερον ἢ καὶ 
χαριέστερον εἶδος ἢ τὸ μιμητικόν; 

ΘΈΑΙ. Οὐδαμῶς" πάμπολυ γὰρ εἴρηκας εἶδος εἰς 
ἕν πάντα ξυλλαβὼν καὶ σχεδὸν ποικιλώτατον. 

ΧΧΙ. ΞΕ. Οὐκοῦν τόν γ᾽ ὑπισχνούμενον δυνατὸν 
εἶναι μιᾷ τέχνῃ πάντα ποιεῖν γιγνώσκομέν που τοῦτο, 

ὅτι μιμήματα καὶ ὁμώνυμα τῶν ὄντων ἀπεργαξόμενος 
τῇ γραφικῇ τέχνῃ δυνατὸς ἔσται τοὺς ἀνοήτους τῶν 

νέων παίδων, πόρρωθεν τὰ γεγραμμένα ἐπιδεικνύς, 
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λανϑάνειν ὡς, ὅτιπερ ἂν βουληϑῇ δρᾶν, τοῦτο ἱκανώ- 
τατος ὧν ἀποτελεῖν ἔργῳ. 

ΘΕΑῚ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΞΕ. Τί δὲ δή; περὶ τοὺς λόγους ἄρ᾽ οὐ προσδοχῶ- 

μὲν εἶναί τινα ἄλλην τέχνην, ἧ δυνατὸν αὖ τυγχάνει 

τοὺς νέους καὶ ἔτι πόρρω τῶν πραγμάτων τῆς ἀληϑείας 

ἀφεστῶτας διὰ τῶν ὥτων τοῖς λόγοις γοητεύειν, δεικνύν- 

τας εἴδωλα λεγόμενα περὶ πάντων, ὥστε ποιεῖν ἀληϑῆ 

δοκεῖν λέγεσϑαι καὶ τὸν λέγοντα δὴ σοφώτατον πάντων 

ἅπαντ᾽ εἶναι; 

ΘΕΙΑΙ. Τί γὰρ οὐκ ἂν εἴη ἄλλη τις τοιαύτη τέχνη: 
ΞΕ. Τοὺς πολλοὺς οὖν, ὦ Θεαίτητε, τῶν τότε 

ἀκουόντων ἄρ᾽ οὐκ ἀνάγκη χρόνου τε ἐπελϑόντος αὐτοῖς 

ἱκανοῦ καὶ προϊούσης ἡλικίας τοῖς τε οὖσι προσπίπτοντας 

ἐγγύϑεν καὶ διὰ παϑημάτων ἀναγκαζομένους ἐναργῶς 

ἐφάπτεσϑαι τῶν ὄντων, μεταβάλλειν τὰς τότε γενομένας 

δόξας, ὥστε σμικρὰ μὲν φαίνεσϑαι τὰ μεγάλα, χαλεπὰ 

δὲ τὰ ῥάδια, καὶ πάντα πάντῃ ἀνατετράφϑαι τὰ ἐν τοῖς Εἰ 

λόγοις φαντάσματα ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς πράξεσιν ἔργων 

παραγενομένων; 

ΘΕΑΙ. Ὡς γοῦν ἐμοὶ τηλικῶδε ὄντι κρῖναι. οἶμαι 
δὲ χαὶ ἐμὲ τῶν ἔτι πόρρωϑεν ἀφεστηκότων εἶναι. 

ΞΕ, Τοιγαροῦν ἡμεῖς δὲ οἵδε πάντες πειρασόμεϑα 

καὶ νῦν πειρώμεϑα ὡς ἐγγύτατα ἄνευ τῶν παϑημάτων 

προσάγειν. περὶ δ᾽ οὖν τοῦ σοφιστοῦ τόδε μοι λέγε" 
πότερον ἤδη τοῦτο σαφές. ὅτι τῶν | γοήτων ἐστί τις, 

μιμητὴς ὧν τῶν Ὄντων, ἢ διστάξομεν ἔτι, μὴ περὶ 

ὅσωνπερ ἀντιλέγειν δοκεῖ δυνατὸς εἶναι, περὶ τοσούτων 

καὶ τὰς ἐπιστήμας ἀληϑῶς ἔχων τυγχάνει; 
ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς ἄν, ὦ ἕένε; ἀλλὰ σχεδὸν ἤδη 

28ὅ 
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. σαφὲς ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι τῶν τῆς παιδιᾶς μετεχόντων 

ἐστί τις [μερῶν]. 

ΞΕ. Εἰς γόητα μὲν δὴ καὶ μιμητὴν ἄρα ϑετέον 
αὐτόν τινα. 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐ ϑετέον; 

ΧΧΙΠ. ΞΕ. “2γε δή, νῦν ἡμέτερον ἔργον ἤδη τὸν 
Β ϑῆρα μηκέτ᾽ ἀνεῖναι" σχεδὸν γὰρ αὐτὸν περιειλήφαμεν 

ἐν ἀμφιβληστρικῷ τινι τῶν ἐν τοῖς λόγοις περὶ τὰ τοιυ- 

αὔτα ὀργάνων, ὥστε οὐκέτ᾽ ἐκφεύξεται τόδε γε. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ). Τὸ μὴ οὐ τοῦ γένους εἶναι τοῦ τῶν ϑαυματο- 
ποιῶν τις εἷς. 

ΘΈΑΙ. Κἀμοὶ τοῦτό γε οὕτω περὶ αὐτοῦ ξυνδοκεῖ. 

ΞΕ. Ζέδοκται τοίνυν ὅτι τάχιστα διαιρεῖν τὴν εἰ- 
δωλοποιικὴν τέχνην, καὶ καταβάντας εἰς αὐτήν, ἐὰν 
μὲν ἡμᾶς εὐθὺς ὃ σοφιστὴς ὑπομείνῃ, συλλαβεῖν αὐτὸν 

Ο κατὰ τὰ ἐπεσταλμένα ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ λόγου, κἀκείνῳ 

παραδόντας ἀποφῆναι τὴν ἄγραν ἐὰν δ᾽ ἄρα κατὰ 

μέρη τῆς μιμητικῆς δύηταί πῃ, ξυνακολουϑεῖν αὐτῷ 

διαιροῦντας ἀεὶ τὴν ὑποδεχομένην αὐτὸν μοῖραν. 
ἕωσπερ ἂν ληφϑῆ. πάντως οὔτε οὗτος οὔτε ἄλλο γένος 

οὐδὲν μή ποτε ἐχφυγὸν ἐπεύξηται τὴν τῶν οὕτω δυ- 
ναμένων μετιέναι καϑ' ἕκαστά τὲ καὶ ἐπὶ πάντα 

μέϑοδον. 

ΘΒΑΙ. Ζέγεις εὖ, καὶ ταῦτα ταύτῃ ποιητέον. 
ΞΕ. Κατὰ δὴ τὸν παρεληλυϑότα τρόπον τῆς διαιρέ- 

Ὁ σεῶς ἔγωγέ μοι καὶ νῦν φαίνομαι δύο καϑορᾶν εἴδη 

τῆς μιμητικῆς" τὴν δὲ ξητουμένην ἰδέαν, ἐν ὁποτέρῳ 
ποϑ᾽ ἡμῖν οὖσα τυγχάνει, καταμαϑεῖν οὐδέπω μοι δοκῶ 
νῦν δυνατὸς εἶναι. 
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ΘΈΑΙ. Σὺ δ᾽ ἀλλ᾽ εἰπὲ πρῶτον καὶ δίελε ἡμῖν, 
τίνΣ τὼ δύο λέγεις. 

ΞΕ. Μίαν μὲν τὴν εἰκαστικὴν ὁρῶν ἐν αὐτῇ τέχνην. 
ἔστι δ᾽ αὕτη μάλιστα, ὁπόταν κατὰ τὰς τοῦ παραδείγμα- 

τος συμμετρίας τις ἐν μήκει καὶ πλάτει καὶ βάϑει, καὶ 
πρὸς τούτοις ἔτι χρώματα ἀποδιδοὺς τὰ προσήκοντα 
ἑχάστοις, τὴν τοῦ μιμήματος γένεσιν ἀπεργάξηται. 

ΘΈΑΙ. Τί δ᾽; οὐ πάντες οἵ μιμούμενοί τι τοῦτ᾽ 

ἐπιχειροῦσι δρᾶν; 

ΞΕ. Οὔκουν ὅσοι γε τῶν μεγάλων πού τι πλάττου- 
σιν ἔργων ἢ γράφουσιν. εἰ γὰρ ἀποδιδοῖεν τὴν τῶν 

καλῶν ἀληϑινὴν συμμετρίαν, οἶσϑ᾽ ὅτι σμικρότερα μὲν 

τοῦ δέοντος τὰ ἄνω, μείζω δὲ τὰ κάτω φαίνοιτ᾽ ἂν διὰ 
τὸ τὰ μὲν πόρρωϑεν. τὰ δ᾽ ἐγγύϑεν ὑφ᾽ ἡμῶν δρᾶσϑαι. 
ἄρ᾽ οὖν οὐ χαίρειν τὸ ἀληϑὲς ἐάσαντες οἵ δημιουργοὶ 
νῦν οὐ τὰς οὔσας συμμετρίας, ἀλλὰ τὰς δοξούσας εἶναι 
καλὰς τοῖς εἰδώλοις ἐναπεργάξονται; 

ΘΕΑῚ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ, Τὸ μὲν ἄρα ἕτερον οὐ δίκαιον, εἰκός γε ὄν, 

εἰκόνα καλεῖν; 

ΘΕΙΑΙ.. Ναί. 
ΞΕ. Καὶ τῆς γὲ μιμητικῆς τὸ ἐπὶ τούτῳ μέρος 

κλητέον, ὅπερ εἴπομεν ἐν τῷ πρόσϑεν, εἰχκαστικήν; 

ΘΕΑΙ. Κλητέον. 

ΞΡ. Τί δέ; τὸ φαινόμενον μὲν διὰ τὴν οὐκ ἐκ 
καλοῦ ϑέαν ἐοικέναι τῷ καλῷ, δύναμιν δὲ εἴ τις λάβοι 
τὰ τηλικαῦτα ἱχανῶς δρᾶν, μηδ᾽ εἰχὸς ᾧ φησιν ἐοι- 
κέναι, τί καλοῦμεν; ἄρ᾽ οὐκ, ἐπείπερ φαίνεται μέν. 
ἔοικε δὲ οὔ, φάντασμα; 

ΘΙΕΑΙ. Τί μήν; 

Ἐ 
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ΞΕ. Οὐχοῦν πάμπολυ καὶ κατὰ τὴν ξωγραφίαν 
Ο τοῦτο τὸ | μέρος ἐστὶ καὶ κατὰ ξύμπασαν μιμητικήν; 

ΘΈΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΞΕ. Τὴν δὴ φάντασμα ἀλλ᾽ οὐκ εἰκόνα ἀπεργαξο- 

μένην τέχνην ἀρ᾽ οὐ φανταστικὴν ὀρϑότατ᾽ ἂν προσαγο- 
ρεύοιμεν; 

ΘΕΑΙ. Πολύ γε. 

ΞΣ. Τούτω τοίνυν τὼ δύο ἔλεγον εἴδη τῆς εἰδωλο- 
ποιικῆς, εἰκαστικὴν καὶ φανταστικήν. 

ΘΕΑῚ. Ὀρϑῶς. 
ΞῈ). Ὃ δέ γε καὶ τότ᾽ ἠμφεγνόουν, ἐν ποτέρᾳ τὸν 

σοφιστὴν ϑετέον, οὐδὲ νῦν πω δύναμαι ϑεάσασϑαι 

Ὁ σαφῶς, ἀλλ᾽ ὄντως | ϑαυμαστὸς ἁνὴρ καὶ κατιδεῖν 

παγχάλεπος, ἐπεὶ καὶ νῦν μάλα εὖ καὶ κομψῶς εἰς 

ἄπορον εἶδος διερευνήσασϑαι καταπέφευγεν. 

ΘΙΕΛΙ. Ἔοικεν. 

ΞΕ. ρ᾽ οὖν αὐτὸ γιγνώσκων ξύμφης, ἤ σε οἷον 
ῥύμη τις ὑπὸ τοῦ λόγου συνειϑισμένον συνεπεσπάσατο 

πρὸς τὸ ταχὺ ξυμφῆσαι; 

ΘΕΑΙ. Πῶς καὶ πρὸς τί τοῦτο εἴρηκας; 

ΧΧΙΥ. ΞΠ. Ὄντως, ὦ μακάριε, ἐσμὲν ἐν παντά- 
Ἑ πασι χαλεπῇ σκέψει. τὸ γὰρ φαίνεσϑαι | τοῦτο καὶ τὸ 

δοκεῖν, εἶναι δὲ μή, καὶ τὸ λέγειν μὲν ἄττα, ἀληϑῆ δὲ 
μή, πάντα ταῦτά ἐστι μεστὰ ἀπορίας ἀεὶ ἐν τῷ πρόσϑεν 
χρόνῳ καὶ νῦν. ὕπως γὰρ εἰπόντα χρὴ ψευδῆ λέγειν 
ἢ δοξάξειν ὄντως εἶναι, καὶ τοῦτο φϑεγξάμενον ἐναν- 

281 τιολογίᾳ μὴ συνέχεσϑαι, παντάπασιν, ὦ | Θεαίτητε, 
χαλεπόν. 

ΘΕΑΙ. Τί δή; 
ΞΉ. Τετόλμηκεν ὃ λόγος οὗτος ὑποϑέσϑαι τὸ μὴ 
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ὃν εἶναι" ψεῦδος γὰρ οὐκ ἂν ἄλλως ἐγίγνετο ὄν. Παρ- 

μενίδης δὲ ὃ μέγας. ὦ παϊῖ,. παισὶν ἡμῖν οὖσιν ἀρχό- 

μενός τε καὶ διὰ τέλους τοῦτο ἀπεμαρτύρατο, πεζῇ τε 
ὧδε ἑκάστοτε λέγων καὶ μετὰ μέτρων᾽ 

οὐ γὰρ μή ποτε τοῦτο δαμῇς, φησίν, εἶναι μὴ ἐόντα" 
ἀλλὰ σὺ τῆσδ᾽ ἀφ᾽ ὁδοῦ διξήσιος εἶργε νόημα. 

παρ᾽ ἐκείνου τε οὖν μαρτυρεῖται, καὶ | μάλιστά γε δὴ Β 
πάντων ὁ λόγος αὐτὸς ἂν δηλώσειε μέτρια βασανι- 

σϑείς. τοῦτο οὖν αὐτὸ πρῶτον ϑεασώμεϑα, εἰ μή τί σοι 
διαφέρει. 

ΘΕΙΑΙ. Τὸ μὲν ἐμὸν ὅπῃ βούλει τίϑεσο, τὸν δὲ 
λόγον, ἧ βέλτιστα διέξεισι, σκοπῶν αὐτός τε ἴϑι κἀμὲ 
κατὰ ταύτην τὴν ὁδὸν ἄγε. 

ΧΧΥ. ΞΕ}. ᾿4λλὰ χρὴ δρᾶν ταῦτα. καί μοι λέγε" 
τὸ μηδαμῶς ὃν τολμῶμέν που φϑέγγεσϑαι; 

ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. "Μὴ τοίνυν ἔριδος ἕνεκα μηδὲ παιδιᾶς, ἀλλ᾽ 

εἰ σπουδῇ δέοι [ συννοήσαντά τινα ἀποχρίνασϑαι τῶν Ο 
ἀκροατῶν, ποῖ χρὴ τοὔνομ᾽ ἐπιφέρειν τοῦτο τὸ μὴ ὄν᾽ 

τί δοκοῦμεν ἂν εἰς τί καὶ ἐπὶ ποῖον αὐτόν τε κατα- 
χρήσασϑαι καὶ τῷ πυνϑανομένῳ δεικνύναι; 

ΘΕΙΑΙ. Χαλεπὸν ἤρου καὶ σχεδὸν εἰπεῖν οἵῳ γε 
ἐμοὶ παντάπασιν ἄπορον. 

ΞΕΙ. ᾽4λλ᾽ οὖν τοῦτό γε δῆλον, ὅτι τῶν ὄντων 
ἐπί τι τὸ μὴ ὃν οὐκ οἰστέον. 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ ἄν; 

ΞΕ. Οὐκοῦν ἐπείπερ οὐκ ἐπὶ τὸ ὄν, οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ 
τὶ φέρων ὀρϑῶς ἄν τις φέροι. 

ΘΕΑΙ. Πῶς δή; 
ἱπασν Α -«- »Σ᾽΄ ’ Ἁ ΞΕ. Καὶ τοῦτο ἡμῖν που φανερόν, ὡς καὶ τὸ τὶ Ὁ 
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τοῦτο ῥῆμα ἐπ᾽ ὄντι λέγομεν ἑκάστοτε᾽ μόνον γὰρ αὐτὸ 
λέγειν, ὥσπερ γυμνὸν καὶ ἀπηρημωμένον ἀπὸ τῶν ὄν- 
τῶν ἁπάντων, ἀδύνατον" ἦ γάρ; 

ΘΈΑΙ. ἀδύνατον. 
ΞΕ. ρα τῇδε σχοπῶν ξύμφης ὡς ἀνάγκη τόν τι 

λέγοντα ἕν γέ τι λέγειν; 
ΘΈΑΙ. Οὕτως. 

ΞΕ. Ἑνὸς γὰρ δὴ τό γε τὶ φήσεις σημεῖον εἶναι, 
τὸ δὲ τινὲ δυοῖν, τὸ δὲ τινὲς πολλῶν. ᾿ 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Τὸν δὲ δὴ μὴ τὶ λέγοντα ἀναγκαιότατον, 
ὡς ἔοικε, παντάπασι μηδὲν λέγειν. 

ΘΕΑΙ. ᾿φναγκαιότατον μὲν οὖν. 
ΞΕ. ζρ᾽ οὖν οὐδὲ τοῦτο συγχωρητέον, τὸ τὸν 

τοιοῦτον λέγειν μέν. [τι]. λέγειν μέντοι μηδέν, ἀλλ᾽ 

οὐδὲ λέγειν φατέον, ὅς γ᾽ ἂν ἐπιχειρῇ μὴ ὃν φϑέγ- 
γεσϑαι;: 

ΘΕΑΙ. Τέλος γοῦν ἂν ἀπορίας ὁ λόγος ἔχοι. 

[ἰΧΧΥ͂Ι. ΞΒ. Μήπω μέγ᾽ εἴπῃς" ἔτι γάρ, ὦ μα- 
κάριε, ἔστι, καὶ ταῦτά γε τῶν ἀποριῶν ἡ μεγίστη καὶ 
πρώτη. περὶ γὰρ αὐτὴν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν οὖσα τυγχάνει. 

ΘΒΑΙ. Πῶς φής; λέγε καὶ μηδὲν ἀποκνήσῃς. 
ΞΕ. Τῷ μὲν ὄντι που προσγένοιτ᾽ ἄν τι τῶν 

ὄντων ἕτερον. 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Μὴ ὄντι δέ τι τῶν ὄντων ρα προσγίγνεσϑαι 
φήσομεν δυνατὸν εἶναι; 

ΘΕΑΙ. Καὶ πῶο: 

ΞΕ). ᾿“ριϑμὸν δὴ τὸν ξύμπαντα τῶν ὄντων τίϑεμεν. 
Α΄ 5. ΘΈΑΙ. | Εἴπερ γε καὶ ἄλλο τι ϑετέον ὡς ὄν. 
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ΞΕ. Μὴ τοίνυν μηδ᾽ ἐπιχειρῶμεν ἀριϑμοῦ μήτε 
πλῆϑος μήτε τὸ ἕν πρὺς τὸ μὴ ὃν προσφέρειν. 

ΘΕΑΙ. Οὔκουν ἂν ὀρϑῶς γε, ὡς ἔοικεν, ἐπιχει- 
ροῖμεν. ὥς φησιν ὃ λόγος. 

ΞΕ. Πῶς οὖν ἂν ἢ διὰ τοῦ στόματος φϑέγξαιτο 
ἄν τις ἢ καὶ τῇ διανοίᾳ τὸ παράπαν λάβοι τὰ μὴ ὄντα 
ἢ τὸ μὴ ὃν χωρὶς ἀριϑμοῦ; 

ΘΈΑΙ. Ζέγε πῇ; 

ΞΕ. Μὴ ὄντα μὲν ἐπειδὰν λέγωμεν, ἄρα οὐ φρο ὰς 

᾿ ἐπιχειροῦμεν ἀριϑμοῦ προστιϑέναι; Ο 
ΘΈΑΙ. Τί μήν; 

ΞΕ. Μὴ ὃν δέ, ἄρα οὐ τὸ ἕν αὖ; 
ΘΈΑΙ. Σαφέστατά γε. 

ΞΕ. Καὶ μὴν οὔτε δίκαιόν γε οὔτε ὀρϑόν φαμὲν 

ὃν ἐπιχειρεῖν μὴ ὄντι προσαρμόττειν. 

ΘΕΔΙ. Ζέγεις ἀληϑέστατα. 

ΞΕ. Ζυννοεῖς οὖν ὡς οὔτε φϑέγξασϑαι δυνατὸν 

ὀρϑῶς οὔτ᾽ εἰπεῖν οὔτε διανοηϑῆναι τὸ μὴ ὃν αὐτὸ 
καϑ' αὑτό, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀδιανόητόν τε καὶ ἄρρητον καὶ 
ἄφϑεγχτον καὶ ἄλογον; 

ΘΈΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΞῊ. Ἶ4ρ᾽ οὖν | ἐψευσάμην ἄρτι λέγων τὴν μεγί- Ὁ΄ 

στην ἀπορίαν ἐρεῖν αὐτοῦ πέρι; 

ΘΕΙΑΙ. Τοῦ δὲ ἔτι μείζω τινὰ λέγειν ἄλλην ἔχομεν; 
ΞΕ. Τί δέ, ὦ ϑαυμάσιε; οὐκ ἐννοεῖς αὐτοῖς τοῖς 

λεχϑεῖσιν ὅτι καὶ τὸν ἐλέγχοντα εἰς ἀπορίαν καϑίστησι 

τὸ μὴ ὃν οὕτως, ὥστε, ὁπόταν αὐτὸ ἐπιχειρῇ τις ἐλέγχειν, 

ἐναντία αὐτὸν αὑτῷ περὶ ἐκεῖνο ἀναγκάξεσϑαι λέγειν; 
ΘΕΑΙ. Πῶς φής; εἰπὲ ἔτι σαφέστερον. 
ΞΕ. Οὐδὲν δεῖ τὸ σαφέστερον ἐν ἐμοὶ σκοπεῖν. ἐγὼ 
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μὲν γὰρ | ὑποϑέμενος οὔτε ἕνὸς οὔτε τῶν πολλῶν τὸ 
μὴ ὃν δεῖν μετέχειν, ἄρτι τε καὶ νῦν οὕτως ἕν αὐτὸ 

εἴρηκα᾽ τὸ μὴ ὃν γὰρ φημί. ξυνιεῖς τοι; 
ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΞΕ. Καὶ μὴν αὖ καὶ σμικρὸν ἔμπροσϑεν ἄφϑεγ- 

κτόν τε αὐτὸ καὶ ἄρρητον καὶ ἄλογον ἔφην εἶναι. 
ξυνέπει:; 

ΘΕΑΙ. ᾿ξυνέπομαι. πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Οὐκοῦν τό γε εἶναι προσάπτειν πειρώμενος 
ἐναντία | τοῖς πρόσϑεν ἔλεγον; 

ΘΈΑΙ. Φαίνει. 

ΞΕ. Τί δέ; τοῦτο προσάπτων οὐχ ὡς ἑνὶ διελε- 

γόμην; 
ΘΈΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἄλογόν τε λέγων καὶ ἄρρητον καὶ 
ἄφϑεγκτον ὥς γε πρὸς ἕν τὸν λόγον ἐποιούμην. 

ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ. Φαμὲν δέ γε δεῖν, εἴπερ ὀρϑῶς τις λέξει, μήτε 
ὡς ἕν μήτε ὡς πολλὰ διορίζειν αὐτό, μηδὲ τὸ παράπαν 
αὐτὸ καλεῖν" ἕνὸς γὰρ εἴδει καὶ κατὰ ταύτην ἂν τὴν 
πρόσρησιν προσαγορεύοιτο. 

ΘΕΑΙ. Παντάπασί γε. 

ΧΧΥΤΙΙ. ΞΕ. Τὸν μὲν τοίνυν ἐμέ γ᾽ | ἔτι τί τις 

ἂν λέγοι; καὶ γὰρ πάλαι καὶ τὰ νῦν ἡττημένον ἂν εὕ- 

οο.ι περὶ τὸν τοῦ μὴ ὄντος ἔλεγχον. ὥστε ἐν ἔμοιγε 
λέγοντι, καϑάπερ εἶπον, μὴ σκοπῶμεν τὴν ὀρϑολογίαν 

περὶ τὸ μὴ ὕν, ἀλλ᾽ ἔα δὴ νῦν ἐν σοὶ σκεψώμεϑα. 
ΘΈΑΙ. Πῶς φῇς: 
ΞΕΙ. Ἴϑι ἡμῖν εὖ καὶ γενναίως. ἅτε νέος ὥν, ὅτι 

μάλιστα δύνασαι συντείνας πειράϑητι, μήτε οὐσίαν μήτε 
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τὸ ἕν μήτε πλῆϑος ἀριϑμοῦ προστιϑεὶς τῷ μὴ ὄντι, 
κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον φϑέγξασϑαί τι περὶ αὐτοῦ. 

ΘΕΑΙ. Πολλὴ μέντ᾽ ἄν μὲ καὶ ἄτοπος ἔχοι ͵ προ- 

ϑυμία τῆς ἐπιχειρήσεως, εἰ σὲ τοιαῦϑ' ὁρῶν πάσχοντα 
αὐτὸς ἐπιχειροίην. 

ΞΕ. ᾿᾽4λλ᾽ εἰ δοκεῖ, σὲ μὲν καὶ ἐμὲ χαίρειν ἐῶμεν" 
ἕως δ᾽ ἄν τινι δυναμένῳ δρᾶν τοῦτο ἐντυγχάνωμεν, 
μέχρι τούτου λέγωμεν ὡς παντὸς μᾶλλον πανούργως 

εἰς ἄπορον ὁ σοφιστὴς τόπον καταδέδυκεν. 

ΘΈΑΙ. Καὶ μάλα δὴ φαίνεται. 

ΞΕ). Τοιγαροῦν εἴ τινα φήσομεν αὐτὸν ἔχειν φαν- 
ταστιχὴν τέχνην, ῥαδίως ἐκ ταύτης τῆς || χρείας τῶν Ὁ 

λόγων ἀντιλαμβανόμενος ἡμῶν εἰς τοὐναντίον ἀπο- 

στρέψει τοὺς λόγους, ὅταν εἰδωλοποιὸν αὐτὸν καλῶμεν. 

ἀνερωτῶν τί ποτὲ τὸ παράπαν εἴδωλον λέγομεν. δκο- 
πεῖν οὖν, ὦ Θεαίτητε, χρή; τί τις τῷ νεανίᾳ πρὸς τὸ 
ἐρωτώμενον ἀποκχρινεῖται. 

ΘΕΑΙ. 4ῆλον ὅτι φήσομεν τά τὲ ἐν τοῖς ὕδασι 

καὶ κατόπτροις εἴδωλα, ἔτι καὶ τὰ γεγραμμένα καὶ τὰ 
τετυπωμένα καὶ τἄλλα, ὅσα που τοιαῦτ᾽ ἔσϑ' ἕτερα. 

ΧΧΥΠΙΙ. ΞΕ. Φανερός, ὦ Θεαίτητε, εἶ ] σοφιστὴν Ἐ 
οὐχ ἑωρακώς. 

ΘΈΑΙ. Τί δή: 
ΞΕ. Ζ6ξει σοι μύειν ἢ παντάπασιν οὐκ ἔχειν ὄμματα. 

ΘΈΑΙ. Πῶς; 

ΞΕ. Τὴν ἀπόκρισιν ὅταν οὕτως αὐτῷ διδῷς [ἐὰν 
ἐν χατόπτροις ἢ πλάσμασι λέγῃς τι], καταγελάδεταί σου 

τῶν λόγων, ὅταν ὡς βλέποντι λέγῃς αὐτῷ, προσποιού- 
μένος οὔτε κάτοπτρα οὔτε ὕδατα | γιγνώσκειν οὔτε τὸ 340 

παράπαν ὄψιν, τὸ δ᾽ ἐκ τῶν λόγων ἐρωτήσει δε μόνον. 
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ΘΕΑΙ, Ποῖον; 

ΞΕ, Τὸ διὰ πάντων τούτων, ἃ πολλὰ εἰπὼν 
ἠξίωσας ἑνὶ προσειπεῖν ὀνόματι, φϑεγξάμενος εἴδωλον 

ἐπὶ πᾶσιν ὡς ἕν ὄν. λέγε οὖν καὶ ἀμύνου μηδὲν ὑπο- 
χωρῶν τὸν ἄνδρα. 

ΘΈΑΙ. Τί δῆτα, ὦ ξένε, εἴδωλον ἂν φαῖμεν εἶναι 
πλήν γε τὸ πρὸς τἀληϑινὸν ἀφωμοιωμένον ἕτερον τοι- 

οὔὗτον;: 

ΞΕ, Ἕτερον δὲ λέγεις τοιοῦτον ἀληϑινόν, ἢ ἐπὶ 

Β τίνι τὸ | τοιοῦτον εἶπες: 
ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς ἀληϑινόν γε, ἀλλ᾽’ ἐοικὸς μέν. 

ΞΕ. Ὦρα τὸ ἀληϑινὸν ὄντως ὃν λέγων; 
ΘΈΑΙ. Οὕτωο. 

ΞΕ. Τί δέ; τὸ μὴ ἀληϑινὸν ἀρ᾽ ἐναντίον ἀληϑοῦς; 
ΘΕΑΙ. Τί μήν; 
ΞΡ. Οὐκ ὄντως ὃν ἄρα λέγεις τὸ ἐοικός, εἴπερ 

αὐτό γε μὴ ἀληϑινὸν ἐρεῖς. 

ΘΈΑΙ. .4λλ᾽ ἔστι γε μήν πως. 
ΞΡ. Οὔχουν ἀληϑῶς γε, φῇς. 

ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν πλήν γ᾽ εἰκὼν ὄντως. 
ΞΡ. Οὐκ ὄντως ὃν ἄρα ὄντως ἐστὶν ὄντος ἣν 

λέγομεν εἰκόνα; 

σ ΘΙΕΑΊΙ. | Κινδυνεύει τοιαύτην τινὰ πεπλέχϑαι 
συμπλοκὴν τὸ μὴ ὃν τῷ ὄντι, καὶ μάλα ἄτοπον. 

ΞΡ. Πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον; ὁρᾶς γοῦν ὅτι καὶ νῦν 

διὰ τῆς ἐπαλλάξεως ταύτης ὃ πολυχέφαλος σοφιστὴς 

ἠνάγχακεν ἡμᾶς τὸ μὴ ὃν οὐχ ἑκόντας ὁμολογεῖν εἶναίπως. 
ΘΙΕΒΑΙ. Ὁρῶ καὶ μάλα. 

ΞΗΠ, Τί δὲ δή; τὴν τέχνην αὐτοῦ τίνα ἀφορί- 
σαντες ἡμῖν αὐτοῖς συμφωνεῖν οἷοί τε ἐσόμεϑα; 

συν νυν πὰ που ουσστ 

δ δ.. 
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ΘΕΙΑΙ. Πῇ καὶ τὸ ποῖόν τι φοβούμενος οὕτω λέγεις; 

ΞΕ. [| Ὅταν περὶ τὸ φάντασμα αὐτὸν ἀπατᾶν 
φῶμεν καὶ τὴν τέχνην εἵἷναί τινα ἀπατητικὴν αὐτοῦ, 

τότε πότερον ψευδῆ δοξάξειν τὴν ψυχὴν ἡμῶν φήσομεν 

ὑπὸ τῆς ἐκείνου τέχνης, ἢ τί ποτ᾽ ἐροῦμεν; 
ΘΈΑΙ. Τοῦτο᾽ τί γὰρ ἂν ἄλλο εἴπαιμεν;: 

ΞΕ. Ψευδὴς δ᾽ αὖ δόξα ἔσται τἀναντία τοῖς οὖσι 

δοξάξουσα., ἢ πῶς; 

ΘΕΑΙ. Ταάναντία. 
ΞΕ). Δέγεις ἄρα τὰ μὴ ὄντα δοξάζειν τὴν ψευδῆ 

δόξαν; 

ΘΕΑΙ. ᾿Ζνάγκη. 
ΞΕ. Πότερον μὴ εἶναι τὰ μὴ 1 ὄντα δοξάξουσαν, 

ἤ πὼς εἶναι τὰ μηδαμῶς ὄντα; 
ΘΕΙΑΙ͂. Εἶναί πὼς τὰ μὴ ὄντα δεὶ γε, εἴπερ ψεύσε- 

ταί ποτέ τίς τι καὶ κατὰ βραχύ. 
ΞΕ. Τί δ᾽; οὐ καὶ μηδαμῶς εἶναι τὰ πάντως ὄντα 

δοξάξεται: 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΞΕ. Καὶ τοῦτο δὴ ψεῦδος: 

ΘΈΑΙ. Καὶ τοῦτο. 

ΞΕ. Καὶ λόγος, οἶμαι, ψευδὴς οὕτω κατὰ ταὐτὰ 

νομισϑήσεται τά τε ὄντα λέγων μὴ εἶναι ] καὶ τὰ μὴ 

ὄντα εἶναι. 
ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ ἂν ἄλλως τοιοῦτος γένοιτο; 

ΞΕ. Σχεδὸν οὐδαμῶς" ἀλλὰ ταῦτα ὃ σοφιστὴς οὐ 
φήσει. ἢ τίς μηχανὴ συγχωρεῖν τινα τῶν εὖ φρονούν- 

τῶν, ὅταν ἄφϑεγκχτα καὶ ἄρρητα καὶ ἄλογα καὶ ἀδια- 
νόητα προδιωμολογημένα ἢ τὰ πρὸ τούτων ὁμολογη- 

ϑέντα; μανϑάνομεν, ὦ Θεαίτητε, ἃ λέγει; 
ῬΙΑΤΟΙ͂ 21 
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ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐ μανϑάνομεν, ὅτι τἀναντία 

φήσει λέγειν ἡμᾶς τοῖς νῦν δή, ψευδῆ τολμήσαντας 
εἰπεῖν ὡς ἔστιν ἐν δόξαις τε καὶ κατὰ λόγους; τῷ | γὰρ 

μὴ ὄντι τὸ ὃν προσάπτειν ἡμᾶς πολλάκις ἀναγκάξεσϑαι, 

διομολογησαμένους νῦν δή που τοῦτο εἶναι πάντων 
ἀδυνατώτατον. 

ΧΧΙΧ, ΞῈ. Ὀρϑῶς ἀπεμνημόνευσας. ἀλλ᾽ ὥρα 
δὴ βουλεύσασϑαι τί χρὴ δρᾶν τοῦ σοφιστοῦ πέρι" τὰς 

γὰρ ἀντιλήψεις καὶ ἀπορίας, ἐὰν αὐτὸν διερευνῶμεν 

ἐν τῇ τῶν ψευδουργῶν καὶ γοήτων τέχνῃ τυιϑέντες, 

ὁρᾷς ὡς εὔποροι καὶ πολλαί. 
ΘΕΑΙ. Καὶ μάλα. 

ΞΕ, Μικρὸν μέρος τοίνυν αὐτῶν διεληλύϑαμεν, 
οὐσῶν ὡς | ἔπος εἰπεῖν ἀπεράντων. 

ΘΕΑΙ. ᾿ἀδύνατον γὰρ ἄν, ὡς ἔοικεν, εἴη τὸν 
σοφιστὴν ἑλεῖν, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. 

ΞῈ).. Τί οὖν; ἀποστησόμεϑα νῦν μαλϑακισϑέντες: 
ΘΈΑΙ. Οὔκουν ἔγωγέ φημι δεῖν, εἰ καὶ κατὰ σμι- 

κρὸν οἷοί τ᾽ ἐπιλαβέσϑαι πῃ τἀνδρός ἐσμεν. 

ΞΕ. Ἕξεις οὖν συγγνώμην καὶ καϑάπερ νῦν εἶπες 
ἀγαπήσεις, ἐάν πῃ καὶ κατὰ βραχὺ παρασπασώμεϑα 
οὕτως ἰσχυροῦ λόγου; 

ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ οὐχ ἕξω; 

ΞΕ). Τόδε τοίνυν ἔτι [ μᾶλλον παραιτοῦμαί δε. 
ΘΈΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Μή με οἷον πατραλοίαν ὑπολάβῃς γίψγνε- 
᾿ς σϑαί τινα. 

ΘΈΑΙ. Τί δή; 

ΞΕ. Τὸν τοῦ πατρὸς Παρμενίδου λόγον ἀναγ- 
καῖον ἡμῖν ἀμυνομένοις ἔσται βαδανίξειν, καὶ βιάξεσϑαι 
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τό τὲ μὴ ὃν ὡς ἔστι κατά τι καὶ τὸ ὃν αὖ πάλιν ὡς 
οὐκ ἔστι πῃ. 

ΘΕΙΑΙ. Φαίνεται τὸ τοιοῦτον διαμαχητέον ἐν τοῖς 

λόγοιο. 

ΞΕ. Πῶς γὰρ οὐ φαίνεται καὶ τὸ λεγόμενον δὴ 

τοῦτο τυφλῷ; τούτων γὰρ μήτε ἐλεγχϑέντων μήτε | ὃμο- 
λογηϑέντων σχολῇ ποτέ τις οἷός τε ἔσται περὶ λόγων 

ψευδῶν λέγων ἢ δόξης, εἴτε εἰδώλων εἴτε εἰκόνων εἴτε 

μιμημάτων εἴτε φαντασμάτων αὐτῶν, ἢ καὶ περὶ τεχνῶν 
τῶν ὅσαι περὶ ταῦτά εἰσι. μὴ καταγέλαστος εἶναι τὰ 

ἐναντία ἀναγκαζόμενος αὑτῷ λέγειν. 
ΘΕΙΑΙ͂. ᾿4ληϑέστατα. 
ΞΕ. Διὰ ταῦτα μέντοι τολμητέον ἐπιτίϑεσϑαι 

τῷ πατρικῷ λόγῳ νῦν, ἢ τὸ παράπαν ἐατέον. εἰ τοῦτό 

τις εἴργει δρᾶν ὄκνος. 

ΘΈΑΙ. ΄4λλ᾽ ἡμᾶς τοῦτό γε μηδὲν μηδαμῇ εἴρξῃ. 
ΞΕ). Τρίτον τοίνυν ἔτι σὲ σμικρόν τι παραιτήσομαι. 

ΘΕΑΙ. Ζέγε μόνον. 

ΞΕ. Εἶπον νῦν δή που λέγων ὡς πρὸς τὸν περὶ 

ταῦτ᾽ ἔλεγχον ἀεί τε ἀπειρηκὼς ἐγὼ τυγχάνω καὶ δὴ 
καὶ τὰ νῦν. 

ΘΈΑΙ. Εἶπες. 

ΞΕ). Φοβοῦμαι δὴ τὰ εἰρημένα, μή ποτὲ διὰ ταῦτά 

σον μανικὸς εἶναι δόξω παρὰ πόδα μεταβαλὼν ἐμαυτὸν 
ἄνω καὶ 1 κάτω. σὴν γὰρ δὴ χάριν ἐλέγχειν τὸν λόγον 
ἐπιϑησόμεϑα. ἐάνπερ ἐλέγχωμεν. 

ΘΕΑΙ. Ὡς τοίνυν ἔμοιγε μηδαμῇ δόξων μηδὲν 
πλημμελεῖν, ἂν ἐπὶ τὸν ἔλεγχον τοῦτον καὶ τὴν ἀπό- 
δειξιν ἴῃς, ϑαρρῶν ἴϑι τούτου γε ἕνεκα. 

ΧΧΧ, ΞΕ. Φέρε δή. τίνα ἀρχήν τις ἂν ἄρξαιτο 
τ 

10) 
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-» -" Ν ) 7 ᾽ Ψ » 
παρακινδυνευτικοῦ λόγου; δοκῶ μὲν γὰρ τήνδ᾽, ὦ παῖ, 

τὴν ὁδὸν ἀναγκαιοτάτην ἡμῖν εἶναι τρέπεσϑαι. 
ΘΈΑΙ. Ποίαν δή; 
μεῃ Ν - “ - "Ἢ ,ὔ 

ΞΙ, Τὰ δοκοῦντα νῦν ἐναργῶς ἔχειν ἐπισκέψασϑαι 

πρῶτον, μή πῃ || τεταραγμένοι μὲν ὦμεν περὶ ταῦτα, 
δ ’, ᾽ 9 7 “ὃ -» ς 3 -: , 

ῥαδίως δ᾽ ἀλλήλοις ὁμολογῶμεν ὡς εὐκρινῶς ἔχοντες. 

ΘΈΑΙ. “έγε σαφέστερον ὃ λέγεις. 

ΞΕ, Εὐκόλως μοι δοκεῖ Παρμενίδης ἡμῖν διει- 

λέχϑαι καὶ πᾶς ὅστις πώποτε ἐπὶ κρίσιν ὥρμησε τοῦ 
τὰ ὄντα διορίσασϑαι πόσα τε καὶ ποῖά ἐστιν. 

ΘΈΑΙ. πῇ; 

ΞΕ. Μῦϑόν τινα ἕκαστος φαίνεταί μοι διηγεῖσϑαι 
παισὶν ὡς οὖσιν ἡμῖν, ὁ μὲν ὡς τρία τὰ ὄντα, πολεμεῖ 

δὲ ἀλλήλοις ἐνίοτε αὐτῶν ἄττα πῃ, τοτὲ δὲ καὶ φίλα | γι- 
γνόμενα γάμους τε καὶ τόκους καὶ τροφὰς τῶν ἐχγόνων 
παρέχεται" δύο δὲ ἕτερος εἰπών, ὑγρὸν καὶ ξηρὸν ἢ 
ϑερμὸν καὶ ψυχρόν, συνοικίζειν τὲ αὐτὰ καὶ ἐκδίδωσι" 

᾿ ἃ 2 ς “- 3 ᾿ “7 3 κ μ-ι ͵ 

τὸ δὲ παρ΄ ἡμῖν ᾿Ελεατικὸν ἔϑνος, ἀπὸ Ξενοφάνους τὲ 

καὶ ἔτι πρόσϑεν ἀρξάμενον, ὡς ἑνὸς ὄντος τῶν πάντων 

καλουμένων οὕτω διεξέρχεται τοῖς μύϑοιρ. ᾿Ιάδες δὲ 

καὶ Σικελαί τινες ὕστερον Μοῦσαι ξυννενοήκασιν ὅτι 

248 

συμπλέκειν ἀσφαλέστατον | ἀμφότερα καὶ λέγειν ὡς τὸ 
ὃν πολλά τὲ καὶ ἕν ἐστιν, ἔχϑρα δὲ καὶ φιλίᾳ συν- 

ἔχεται. διαφερόμενον γὰρ ἀεὶ ξυμφέρεται, φασὶν αἱ 
συντονώτεραι τῶν Μουσῶν" αἱ δὲ μαλακώτεραι τὸ μὲν 
ἀεὶ ταῦτα οὕτως ἔχειν ἐχάλασαν, ἐν μέρει δὲ τοτὲ μὲν 
ὃν εἶναί φασι τὸ πᾶν καὶ φίλον ὑπ’ ᾿ἀφροδίτης, τοτὲ 

ὃὲ ] πολλὰ καὶ πολέμιον αὐτὸ αὑτῷ διὰ νεῦκός τι. ταῦτα 
ὃὲ πάντα εἰ μὲν ἀληϑῶς τις ἢ μὴ τούτων εἴρηκε, 
χαλεπὸν καὶ πλημμελὲς οὕτω μεγάλα κλεινοῖς καὶ 

͵ 
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παλαιοῖς ἀνδράσιν ἐπιτιμᾶν" ἐκεῖνο δὲ ἀνεπίφϑονον 
ἀποφήνασϑαι. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ... Ὅτι λίαν τῶν πολλῶν ἡμῶν ὑπεριδόντες ὧλι- 
γώρησαν᾽" οὐδὲν γὰρ φροντίσαντες εἴτ᾽ ἐπακολουϑοῦμεν 

αὐτοῖς λέγουσιν εἴτε ἀπολειπόμεϑα, περαίνουσι τὸ σφέ- 
τερον αὐτῶν | ἕκαστοι. Β 

ΘΈΑΙ. Πῶς λέγεις; 

ΞΕ, Ὅταν τις αὐτῶν φϑέγξηται λέγων ὡς ἔστιν 

ἢ γέγονεν ἢ γίγνεται πολλὰ ἢ ἕν ἢ δύο, καὶ ϑερμὸν 
αὖ ψυχρῷ συγκεραννύμενον, ἄλλοϑέ πῃ διακρίσεις καὶ 

συγκρίσεις ὑποτιϑείς, τούτων, ὦ Θεαίτητε, ἑκάστοτε σύ 

τι πρὸς ϑεῶν ξυνιεῖς ὅτι λέγουσιν; ἐγὼ μὲν γὰρ ὅτε 

μὲν ἦν νεώτερος, τοῦτό τε τὸ νῦν ἀπορούμενον ὁπότε 

τις εἴποι. τὸ μὴ ὄν, ἀκριβῶς ὥμην ξυνιέναι. νῦν δὲ 
ὁρᾷς ἵν᾿ ἐσμὲν αὐτοῦ πέρι τῆς ἀπορίας. 

Ι ΘΕΑῚ. Ὁρῶ. σ 

ΞΕ. Τάχα τοίνυν ἴσως οὐχ ἧττον καὶ κατὰ τὸ 
ὃν ταὐτὸν τοῦτο πάϑος εἰληφότες ἔν τῇ ψυχῇ περὶ 

μὲν τοῦτο εὐπορεῖν φαμὲν καὶ μανϑάνειν ὁπόταν τις 

αὐτὸ φϑέγξηται, περὶ δὲ ϑάτερον οὔ, πρὸς ἀμφότερα 
ὁμοίως ἔχοντες. 

ΘΕΑΙ. Ἴσωο. 

ΞΕ. Καὶ περὶ τῶν ἄλλων δὴ τῶν προειρημένων 

ἡμῖν ταὐτὸν τοῦτο εἰρήσϑω. 
ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

ΧΧΧΙ. ΞΕ. Τῶν μὲν τοίνυν πολλῶν πέρι καὶ 
μετὰ τοῦτο σκεψόμεϑ', ἂν δόξῃ, περὶ [ δὲ τοῦ μεγίστου Ὁ 
τε καὶ ἀρχηγοῦ πρώτου νῦν σκεπτέον. 

ΘΈΑΙ. Τίνος δὴ λέγεις; ἢ δῆλον ὅτι τὸ ὃν φῇς 
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πρῶτον δεῖν διερευνήσασϑαι, τί ποϑ᾽ οἵ λέγοντες αὐτὸ 

δηλοῦν ἡγοῦνται; 
ΞΕ. Κατὰ πόδα γε, ὦ Θεαίτητε, ὑπέλαβες. λέγω 

γὰρ δὴ ταύτῃ δεῖν ποιεῖσϑαι τὴν μέϑοδον ἡμᾶς, οἷον 
αὐτῶν παρόντων ἀναπυνϑανομένους ὧδε" φέρε, ὁπόσοι 

ϑερμὸν καὶ ψυχρὸν ἥ τινε δύο τοιούτω τὰ πάντ᾽ εἶναί 

Ε φατε, τέποτε ἄρα τοῦτ᾽ ἐπ’ ἀμφοῖν φϑέγγεσϑε, 1 λέγοντες 
ἄμφω καὶ ἑκάτερον εἶναι; τί τὸ εἶναι τοῦτο ὑπολάβω- 
μὲν ὑμῶν; πότερον τρίτον παρὰ τὰ δύο ἐκεῖνα, καὶ 
τρία τὸ πᾶν ἀλλὰ μὴ δύο ἔτι καϑ'’ ὑμᾶς τιϑῶμεν; οὐ 

γάρ που τοῖν γε δυοῖν καλοῦντες ϑάτερον ὃν ἀμφότερα 

ὁμοίως εἶναι λέγετε σχεδὸν γὰρ ἂν ἀμφοτέρως ἕν, 
ἀλλ᾽ οὐ δύο εἴτην. 

ΘΙΕΑΙ. ᾿Ζ4ληϑῆῇ λέγεις. 

ΞΕ. ᾽4λλ᾽ ἄρα τὰ ἄμφω βούλεσϑε καλεῖν ὄν; 
ΘΈΑΙ. Ἴσως. 

244 ΞΕ. ΄4λλ᾽, ὦ φίλοι, φήσομεν, ] κἂν οὕτω τὰ δύο 
λέγοιτε ἂν σαφέστατα ἕν. 

ΘΕΑῚ. Ὀρϑύότατα εἴρηκας. 
ΞΕἰ. ᾿Επειδὴ τοίνυν ἡμεῖς ἠπορήκαμεν, ὑμεῖς αὐτὰ 

ἡμῖν ἐμφανίξετε ἱκανῶς, τί ποτε βούλεσϑε σημαίνειν 

ὁπόταν ὃν φϑέγγησϑε. δῆλον γὰρ ὡς ὑμεῖς μὲν ταῦτα 
πάλαι γιγνώσκετε, ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ μὲν ὠόμεϑα, νῦν 

δ᾽ ἠπορήκαμεν. διδάσκετε οὖν πρῶτον τοῦτ᾽ αὐτὸ ἡμᾶς, 
ἵνα μὴ δοξάζωμεν μανθάνειν μὲν τὰ λεγόμενα παρ᾽ 

ὑμῶν, τὸ δὲ τούτου γίγνηται πᾶν τοὐναντίον. ταῦτα 
Β δὴ | λέγοντἕς τὲ καὶ ἀξιοῦντες παρά τε τούτων καὶ παρὰ 

τῶν ἄλλων, ὅσοι πλεῖον ἑνὸς λέγουσι τὸ πᾶν εἶναι, μῶν, 
ὦ παῖ, τὶ πλημμελήσομεν; 

ΘΕΑΙ. Ἥκιστά γε. 
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ΧΧΧΙ]. ΞΕ. Τί δέ; παρὰ τῶν ἕν τὸ πᾶν λεγόν- 
τῶν ἄρ᾽ οὐ πευστέον εἰς δύναμιν τί ποτε λέγουσι τὸ ὄν; 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Τόδε τοίνυν ἀποχρινέσϑων. ἕν πού φατε 
μόνον εἶναι; φαμὲν γάρ, φήσουσιν. ἦ γάρ; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τί δέ; ὃν καλεῖτέ τι; 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Πότερον ὅπερ ἕν, ἐπὶ τῷ | αὐτῷ προσχρώ- 
μενοι δυοῖν ὀνόμασιν, ἢ πῶς; 

ΘΕΛΑΙ. Τίς οὖν αὐτοῖς ἡ μετὰ τοῦτ᾽, ὦ ξένε, ἀπό- 
χρισις; 

ΞΕ). 4 ῆλον, ὦ Θεαίτητε, ὅτι τῷ ταύτην τὴν ὑπό- 
ϑεσιν ὑποθϑεμένῳ πρὸς τὸ νῦν ἐρωτηϑὲν καὶ πρὸς ἄλλο 
δὲ ὁτιοῦν οὐ πάντων ῥᾷστον ἀποκρίνασϑαι. 

ΘΕΑΙ. Πῶς; 
ΞΕ). Τό τε δύο ὀνόματα ὁμολογεῖν εἶναι μηδὲν 

ϑέμενον πλὴν ἕν χαταγέλαστόν που. 

ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ. Καὶ τὸ παράπαν γε ἀποδέχεσϑαί του λέγοντος, 
ὡς ἔστιν | ὄνομά τι, λόγον οὐκ ἂν ἔχοι. 

ΘΕΑΙ. πῇ; 

ΞΕ. Τιϑείς τε τοὔνομα τοῦ πράγματος ἕτερον δύο 
λέγει πού τινε. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἂν ταὐτόν γε αὐτῷ τιϑῇ τοὔνομα, 

ἢ μηδενὸς ὄνομα ἀναγκασϑήσεται λέγειν, εἰ δέ τινος 

αὐτὸ φήσει, συμβήσεται τὸ ὄνομα ὀνόματος ὄνομα 

μόνον, ἄλλου δὲ οὐδενὸς ὄν. 
ΘΕΛΑΛΙ. Οὔὕτωο. 
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ΞΕ. Καὶ τὸ ἕν γε, ἑνὸς ἕν ὃν μόνον, χαὶ τοῦτο 
ὀνόματος αὖ τὸ ἕν ὄν. 

ΘΈΑΙ. ᾿“νάγκη. 

ΞΕ. Τί δέ; τὸ ὅλον ἕτερον τοῦ ὄντος ἑνὸς ἢ ταὐ- 
τὸν φήσουσι τούτῳ; 

ΘΕΑῚ. Πῶς γὰρ οὐ φήσουσί τε καὶ φασίν; 

ΞΕ. Εἰ τοίνυν ὅλον ἐστίν, ὥσπερ καὶ Παρμενίδης 
λέγει, 

πάντοϑεν εὐκύκλου σφαίρης ἐναλίγκιον ὄγκῳ, 

μεσσόϑεν ἰσοπαλὲς πάντῃ" τὸ γὰρ οὔτε τι μεῖξον 
οὔτε τι βαιότερον πελέναι χρεόν ἔστι τῇ ἢ τῇ; 

τοιοῦτόν γε ὃν τὸ ὃν μέδον τὲ καὶ ἔσχατα ἔχει, ταῦτα 

δὲ ἔχον πᾶσα ἀνάγκη μέρη ἔχειν" ἢ πῶς; 
ΘΈΑΙ. Οὕτωο. 

ΞΕ. ᾿4λλὰ μὴν τό γε μεμερισμένον πάϑος μὲν 
τοῦ ἑνὸς ἔχειν ἐπὶ τοῖς μέρεσι πᾶσιν οὐδὲν ἀποκωλύει, 
καὶ ταύτῃ δὴ πᾶν τε ὃν καὶ ὅλον ὃν εἶναι. 

ΘΕΛΑΙ. Τί δ᾽ οὔ; 
ΞΕ. Τὸ δὲ πεπονϑὸς ταῦτα ἄρ᾽ οὐκ ἀδύνατον 

αὐτό γε τὸ ἕν αὐτὸ εἶναι; 
ΘΕΑΙ. Πῶς: 

ΞΕ. ᾿ἡμερὲς δήπου δεῖ παντελῶς τό γε ἀληϑῶς 
ἕν κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον εἰρῆσϑαι. 

ΘΈΑΙ. Ζ:εῖ γὰρ οὖν. 
ΞΕ. Τὸ δέ γε τοιοῦτον ἐκ πολλῶν μερῶν ὃν οὐ 

συμφωνήσει τῷ [ὅλῳ] λόγῳ. 

ΘΈΑΙ. Μανϑάνοω. 

ΞΕ. Πότερον δὴ πάϑος ἔχον τὸ ὃν τοῦ ἑνὸς οὔ- 

τῶς ἕν τε ἔσται καὶ ὅλον, ἢ παντάπασι μὴ λέγωμεν 

ὅλον εἶναι τὸ ὄν; 
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ΘΕΑΙ. Χαλεπὴν προβέβληκας αἵρεσιν. 

ΞΕ. ᾿4ληϑέστατα μέντοι λέγεις. πεπονϑός τε γὰρ 

τὸ ὃν ἕν εἶναί πως. οὐ ταὐτὸν ὃν τῷ ἕνὶ φαίνεται, καὶ 

πλέονα δὴ τὰ πάντα ἑνὸς ἔσται. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἐάν γε τὸ ὃν ἡ μὴ ὅλον διὰ τὸ 
πεπονϑέναι τὸ ὑπ᾽ ἐκείνου πάϑος, ἡ δὲ αὐτὸ ἑ αὐτὸ τὸ ὅλον, 
ν Χ Ὰ μ᾿ δ - ’, 

ἐνδεὲς τὸ ὃν ἑαυτοῦ ξυμβαίνει. 

ΘΈΑΙ. Πάνυ γε. 

ΞῈΙ. Καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἑαυτοῦ στερό- 
μενον οὐκ ὃν ἔσται τὸ ὄν. 

ΘΈΑΙ. Οὔὕτωο. 

ΞΕ. Καὶ ἕνός γε αὖ πλείω τὰ πάντα γίγνεται, τοῦ τε 
ὄντος καὶ τοῦ ὅλου χωρὶς ἰδίαν ἑκατέρου φύσιν εἰληφότος. 

ΘΈΑΙ. Ναί. 
᾽ὔ ΞΕ. Μὴ ὄντος δέ γε τὸ παράπαν τοῦ ὅλου, ταὐτά 

τὲ ταῦτα ὑπάρχει τῷ ὄντι καὶ πρὸς τῷ μὴ εἶναι μηδ᾽ ] 
ι , ἣ . 21 
ἂν γενέσϑαι ποτὲ ὃν. 1) 

ΘΕΑΙ. Τί δή; 
ΞΕ. Τὸ γενόμενον ἀεὶ γέγονεν ὅλον᾽ ὥστε οὔτε 

οὐσίαν οὔτε γένεσιν ὡς οὖσαν δεῖ προσαγορεύειν [τὸ 

ὃν ἢ] τὸ ὅλον ἐν τοῖς οὖσι μὴ τιϑέντα. 
ΘΕΑΙ. Παντάπασιν ἔοικε ταῦϑ' οὕτως ἔχειν. 
ΞΕ. Καὶ μὴν οὐδ᾽ ὁποσονοῦν τι δεῖ τὸ μὴ ὅλον 

εἶναι" ποσόν τι γὰρ ὄν. ὁπόσον ἂν ἡ. τοσοῦτον ὅλον 
ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι. 

ΘΈΑΙ. Κομιδῇ γε. 

ΞΕ. Καὶ τοίνυν ἄλλα μυρία ἀπεράντους ἀπορίας 
ἕκαστον εἰληφὸς φανεῖται τῷ τὸ ὃν | εἴτε δύο τινὲ εἴτε Ἐ 

ὃν μόνον εἶναι λέγοντι. 
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ΘΕΑΙ. 4ηλοῖ σχεδὸν καὶ τὰ νῦν ὑποφαίνοντα" 
συνάπτεται γὰρ ἕτερον ἐξ ἄλλου, μείζω καὶ χαλε- 

πωτέραν φέρον περὶ τῶν ἔμπροσϑεν ἀεὶ ῥηϑέντων 
πλάνην. 

ΧΧΧΊΠ. ΞΠ. Τοὺς μὲν τοίνυν διακριβολογου- 
μένους ὄντος τε πέρι καὶ μὴ πάντας μὲν οὐ διεληλύ- 

δι. 2. ϑαμεν, ὅμως δὲ ἱκανῶς ἐχέτω τοὺς δὲ ἄλλως λέγοντας 

αὖ ϑεατέον, ἵν᾿ ἐκ πάντων εἰδῶμεν ὅτι τὸ ὃν τοῦ μὴ 
ὄντος οὐδὲν εὐπορώτερον | εἰπεῖν ὅτι ποτ᾽ ἔστιν. 

ΘΈΑΙ. Οὐκοῦν πορεύεσϑαι χρὴ καὶ ἐπὶ τούτους. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἔοικέ γε ἐν αὐτοῖς οἷον γιγαντο- 
μαχία τις εἶναι διὰ τὴν ἀμφισβήτησιν περὶ τῆς οὐσίας 
πρὸς ἀλλήλους. 

ΘΕΑΙ. Πῶς; 
ΞΕ. Οἱ μὲν εἰς γῆν ἐξ οὐρανοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου 

πάντα ἕλκουσι, ταῖς χερσὶν ἀτεχνῶς πέτρας καὶ δρῦς 
περιλαμβάνοντες. τῶν γὰρ τοιούτων ἐφαπτόμενοι πάν- 

τῶν διισχυρίζονται τοῦτο εἶναι μόνον ὃ παρέχει προσ- 
βολὴν καὶ ἐπαφήν τινα, ταὐτὸν σῶμα καὶ οὐσίαν δριξό- 

μενοι. τῶν δὲ ἄλλων | εἴ τίς τέ φησι μὴ σῶμα ἔχον 
εἶναι, καταφρονοῦντες τὸ παράπαν καὶ οὐδὲν ἐθέλοντες 
ἄλλο ἀκούειν. 

ΘΕΛΙ. Ἦ δεινοὺς εἴρηκας ἄνδρας ἤδη γὰρ καὶ 
ἐγὼ τούτων συχνοῖς πθροσέτυχον. 

ΞΕ. Τοιγαροῦν οἵ πρὸς αὐτοὺς ἀμφισβητοῦντες. 
μάλα εὐλαβῶς ἄνωθεν ἐξ ἀοράτου ποϑὲν ἀμύνονται, 

᾿ ψορητὰ ἄττα καὶ ἀσώματα εἴδη βιαξόμενοι τὴν ἀληϑινὴν 

οὐσίαν εἶναι" τὰ δὲ ἐκείνων σώματα καὶ τὴν λεγομένην 
ὑπ’ αὐτῶν ἀλήϑειαν κατὰ σμικρὰ | διαϑραύοντες ἐν 
τοῖς λόγοις γένεσιν ἀντ᾽ οὐσίας φερομένην τινὰ προσ- 
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αγορεύουσιν. ἐν μέσῳ δὲ περὶ ταῦτα ἄπλετος ἀμφοτέ- 
ρῶν μάχη τις, ὦ Θεαίτητε, ἀεὶ ξυνέστηκεν. 

ΘΕΙΑΙ. ᾿.4ληϑῆ. 
ΞΕ. Παρ᾽ ἀμφοῖν τοίνυν τοῖν γενοῖν κατὰ μέρος 

λάβωμεν λόγον ὑπὲρ ἧς τίϑενται τῆς οὐσίας. 
ΘΕΑΙ. Πῶς οὖν δὴ ληψόμεϑα; 
ΞΕ. Παρὰ μὲν τῶν ἐν εἴδεσιν αὐτὴν τιϑεμένων 

ῥᾷον" ἡμερώτεροι γάρ᾽ παρὰ δὲ τῶν εἰς σῶμα πάντα 
ἑλκόντων βίᾳ | χαλεπώτερον, ἴσως δὲ καὶ σχεδὸν ἀδύ- 
νατον. ἀλλ᾽ ὧδέ μοι δεῖν δοκεῖ περὶ αὐτῶν δρᾶν. 

ΘΕΑΙ. Πῶο: 

ΞΕ. Μάλιστα μέν, εἴ πῃ δυνατὸν ἦν, ἔργῳ βελτίους 
αὐτοὺς ποιεῖν᾽ εἰ δὲ τοῦτο μὴ ἐγχωρεῖ, λόγῳ ποιῶμεν, 

ὑποτιϑέμενον νομιμώτερον αὐτοὺς ἢ νῦν ἐθέλοντας ἂν 

ἀποκρίνασϑαι. τὸ γὰρ ὁμολογηϑὲν παρὰ βελτιόνων που 

κυριώτερον ἢ τὸ παρὰ χειρόνων᾽ ἡμεῖς δὲ οὐ τούτων 

φροντίξομεν, ἀλλὰ τἀληϑὲς ξητοῦμεν. 

ΘΈΑΙ. | Ὀρϑύτατα. 

ΧΧΧΙΥ. ΞΕ. Κέλευε δὴ τοὺς βελτίους γεγονότας 
ἀποχρίνασϑαί σοι, καὶ τὸ λεχϑὲν παρ᾽ αὐτῶν ἀφερ- 
μήνευε. 

ΘΕΑΙ. Ταῦτ᾽ ἔσται. 

ΞΕΙ. Αεγόντων δὴ ϑνητὸν ξῷον εἴ φασιν εἶναί τι. 
ΘΈΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ. Τοῦτο δὲ οὐ σῶμα ἔμψυχον ὁμολογοῦσιν; 
ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕΙ. Τιϑέντες τι τῶν ὄντων ψυχήν; 

ΘΕΑῚ. Ναί. 

ΞΙ;. Τί δέ; ψυχὴν οὐ τὴν μὲν δικαίαν, τὴν δὲ ἄδικόν 

φασιν εἶναι, καὶ τὴν μὲν φρόνιμον, τὴν δὲ ἄφρονα; 
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ΘΕΛΑΙ. Τί μήν, 

ΞῈ. ᾽4λλ᾽ οὐ δικαιοσύνης ἕξει καὶ παρουσίᾳ τοι- 
αὐτην αὑτῶν ἑκάστην γίγνεσϑαι, καὶ τῶν ἐναντίων τὴν 

ἐναντίαν; 

ΘΕΙΑΙ. Ναί, καὶ ταῦτα ξύμφασιν. 
ΞΕ. ᾿Δλλὰ μὴν τό γε δυνατόν τῷ παραγίγνεσϑαι 

καὶ ἀπογίγνεσϑαι πάντως εἶναι τὶ φήσουσιν. 
ΘΕΑΙ. Φασὶ μὲν οὖν. 

Β ΞΕ. Οὔσης οὖν δικαιοσύνης καὶ [ φρονήσεως καὶ 

τῆς ἄλλης ἀρετῆς καὶ τῶν ἐναντίων, καὶ δὴ καὶ ψυχῆς, 
ἐν ἧ ταῦτα ἐγγίγνεται, πότερον ὁρατὸν καὶ ἁπτὸν εἶναί 
φασί τι αὐτῶν ἢ πάντα ἀόρατα: 

ΘΕΑΙ. Σχεδὸν οὐδὲν τούτων γε δρατόν. 
ΞΕ. Τί δέ; τῶν τοιούτων μῶν σῶμά τι λέγουσιν 

ἴσχειν; 

ΘΕΑΙ. Τοῦτο οὐκέτι κατὰ ταὐτὰ ἀποκρίνονται 
πᾶν, ἀλλὰ τὴν μὲν ψυχὴν αὐτὴν δοκεῖν σφίσι σῶμά 
τι κεχτῆσϑαι, φρόνησιν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ὧν 
ἠρώτηκας, αἰσχύνονται τὸ τολμᾶν ἢ μηδὲν τῶν | ὄν- 

Οὐωτῶν αὐτὰ ὁμολογεῖν ἢ πάντ᾽ εἶναι σώματα διισχυ- 

ρέξεσϑαι. 

ΞΕ. Σαφῶς γὰρ ἡμῖν, ὦ Θεαίτητε, βελτίους γεγό- 
νασιν ἄνδρες" ἐπεὶ τούτων οὐδ᾽ ἂν ἕν ἐπαισχυνϑεῖεν 
οἵ γε αὐτῶν δπαρτοί τε καὶ αὐτόχϑονες, ἀλλὰ διατεί- 
νοιντ᾽ ἂν πᾶν, ὃ μὴ δυνατοὶ ταῖς χερσὶ ξυμπιέξειν 
εἰσίν. ὡς ἄρα τοῦτο οὐδὲν τὸ παράπαν ἐστίν. 

ΘΈΑΙ. Σχεδὸν οἷα διανοοῦνται λέγεις. 
ΞΕ, Πάλιν τοίνυν ἀνερωτῶμεν αὐτούς" εἰ γάρ 

τι καὶ σμικρὸν ἐθέλουσι τῶν ὄντων συγχωρεῖν ἀσώ- 
Ὦ ματον, | ἐξαρκεῖ. τὸ γὰρ ἐπί τὲ τούτοις ἅμα καὶ ἐπ᾽ 



58 ΣΟΦΙΣΤΗΣ. 429 

ἐχείνοις ὅσὰ ἔχει σῶμα ξυμφυὲς γεγονός, εἰς ὃ βλέποντες 

ἀμφότερα εἶναι λέγουσι, τοῦτο αὐτοῖς δητέον. τάχ᾽ οὖν 
ἴσως ἂν ἀποροῖεν. εἰ δή τι τοιοῦτον πεπόνϑασι, σκόπει, 

προτεινομένων ἡμῶν, ἄρ᾽ ἐϑέλοιεν ἂν δέχεσϑαι καὶ 
ὁμολογεῖν τοιόνδ᾽ εἶναι τὸ ὄν. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον δή; λέγε, καὶ τάχα εἰσόμεϑα. 

ΞΕ, Δέγω δὴ τὸ καὶ ὁποιανοῦν τινα κεχτημένον 

δύναμιν εἴτ᾽ εἰς τὸ ποιεῖν ἕτερον ὁτιοῦν πεφυκὸς εἴτ᾽ 

εἰς ] τὸ παϑεῖν καὶ σμικρότατον ὑπὸ τοῦ φαυλοτάτου, 

κἂν εἰ μόνον εἰς ἅπαξ, πᾶν τοῦτο ὄντως εἶναι" τίϑεμαι 

γὰρ ὅρον ὁρίζειν τὰ ὄντα, ὡς ἔστιν οὐκ ἄλλο τι πλὴν 

δύναμις. 

ΘΕΙΑΙ. ᾿4λλ᾽ ἐπείπερ αὐτοί γε οὐκ ἔχουσιν ἐν τῷ 
παρόντι τούτου βέλτιον λέγειν, δέχονται τοῦτο. 

ΞΕ, Καλῶς" ἴσως ὰρ ἂν εἰς ὕστερον ἡμῖν τε 
καὶ τούτοις ἕτερον ἂν φανείη. πρὸς μὲν οὖν τούτους 
τοῦτο | ἡμῖν ἐνταῦϑα μενέτω ξυνομολογηϑεέν. 

ΘΕΑΙ. Μένει. 

ΧΧΧΥ. ΞΗ. Πρὸς δὴ τοὺς ἑτέρους ἴωμεν, τοὺς 
τῶν εἰδῶν φίλους. σὺ δ᾽ ἡμῖν καὶ τὰ παρὰ τούτων 
ἀφερμήνευε. 

ΘΕΔΙ. Ταῦτ᾽ ἔσται. 

ΞΕ). ΓΕένεσιν, τὴν δὲ οὐσίαν χωρίς που διελόμενοι 

λέγετε; ἦ γάρ; 
ΘΕΑῚ. Ναί. 

ΞΕ). Καὶ σώματι μὲν ἡμᾶς γενέσει δι’ αἰσϑήσεως 
κοινωνεῖν, διὰ λογισμοῦ δὲ ψυχῇ πρὸς τὴν ὄντως 
οὐσίαν, ἣν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχειν φατέ, γένεσιν 
δὲ ἄλλοτε ἄλλως. 

ΙΘΕΑΙ. Φαμὲν γὰρ οὖν. 
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ΞΕ. Τὸ δὲ δὴ κοινωνεῖν, ὦ πάντων ἄριστοι, τέ 
τοῦϑ᾽ ὑμᾶς ἐπ’ ἀμφοῖν λέγειν φῶμεν; ἄρ᾽ οὐ τὸ νῦν 
δὴ παρ᾽ ἡμῶν ῥηϑέν; 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Πάϑημα ἢ ποίημα ἔκ δυνάμεώς τινος ἀπὸ 
τῶν πρὸς ἄλληλα ξυνιόντων γιγνόμενον. τάχ᾽ οὖν, ὦ 
Θεαίτητε, αὐτῶν τὴν πρὸς ταῦτα ἀπόκρισιν σὺ μὲν οὐ 
κατακούεις, ἐγὼ δὲ ἴσως διὰ συνήϑειαν. 

ΘΕΛΙ. Τίν᾽ οὖν δὴ λέγουσι λόγον; 
ΞῈ. Οὐ συγχωροῦσιν ἡμῖν τὸ νῦν δὴ , ῥηϑὲν πρὸς 

τοὺς γηγενεῖς οὐσίας πέρι. 
ΘΕΛΑΛΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. ἱκανὸν ἔϑεμεν ὅρον που τῶν ὄντων, ὅταν τῷ 
παρῇ ἡ τοῦ πάσχειν ἢ δρᾶν καὶ πρὸς τὸ σμικρότατον 

δύναμις; τε ᾿ 

ΘΕΑΙ. Ναί. ; 

ΞΕ. Πρὸς δὴ ταῦτα τόδε λέγουσιν, ὅτι γενέσει 
μὲν μέτεστι τοῦ πάσχειν καὶ ποιεῖν δυνάμεως, πρὸς δὲ 
οὐσίαν τούτων οὐδετέρου τὴν δύναμιν ἁρμόττειν φασίν. 

ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν λέγουσί τι; 

ΞΕ. Πρὸς ὅ γε λεχτέον ἡμῖν, ὅτι δεόμεϑα παρ᾽ 
αὐτῶν ἔτι πυϑέσϑαι 1 σαφέστερον, εἰ προσομολογοῦσι 

τὴν μὲν ψυχὴν γιγνώσκειν, τὴν δ᾽ οὐσίαν γιγνώσκεσϑαι. 
ΘΈΑΙ. Φασὶ μὴν τοῦτό γε. 

ΞΕ). Τί δέ; τὸ γιγνώσκειν ἢ τὸ γιγνώσκεσϑαί φατε 

ποίημα ἢ πάϑος ἢ ἀμφότερον; ἢ τὸ μὲν πάϑημα, τὸ δὲ 
ϑάτερον; ἢ παντάπασιν οὐδέτερον οὐδετέρου τούτων 

μεταλαμβάνειν; 
ΘΈΑΙ. Ζ4ῆλον ὡς οὐδέτερον οὐδετέρου" τἀναντία 

γὰρ ἂν τοῖς ἔμπροσϑεν λέγοιεν. 
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ΞΕ. “Μμανϑάνω᾽ τόδε γε, ὡς τὸ γιγνώσκειν εἴπερ 

ἔσται ποιεῖν τι, τὸ | γιγνωσκόμενον ἀναγκαῖον αὖ ἕυμ- 
βαίνει πάσχειν. τὴν οὐσίαν δὴ κατὰ τὸν λόγον τοῦτον 

γιγνωσκομένην ὑπὸ τῆς γνώσεως. καϑ᾽ ὅσον γιγνώ- 
σχεται., κατὰ τοσοῦτον κινεῖσϑαι διὰ τὸ πάσχειν, ὃ δή 

φαμὲν οὐκ ἂν γενέσϑαι περὶ τὸ ἠρεμοῦν. 
ΘΕΛΙ. Ὀρϑῶς. 

ΞΕ. Τί δὲ πρὸς Διός; ὡς ἀληϑῶς κίνησιν καὶ 

ξωὴν καὶ ψυχὴν καὶ φρόνησιν ἢ ῥαδίως πεισϑησόμεϑα 

τῷ παντελῶς Ὄντι μὴ παρεῖναι, μηδὲ ξῆν αὐτὸ μηδὲ 
φρονεῖν, ἀλλὰ σεμνὸν καὶ ἅγιον, νοῦν οὐκ ἔχον, ἀκί- 

νητον ἑστὸς εἶναι; 
ΘΕΙΑΙ. Ζεινὸν μέντ᾽ ἄν, ὦ ξένε, λόγον συγχωροῖμεν. 

ΞΕ). ᾿4“λλὰ νοῦν μὲν ἔχειν. ζωὴν δὲ μὴ φῶμεν: 
ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς: 

ΞΕ. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ἀμφότερα ἐνόντ᾽ αὐτῷ λέγο- 
μεν, οὐ μὴν ἐν ψυχῇ γε φήσομεν αὐτὸ ἔχειν αὐτά; 

ΘΈΑΙ. Καὶ τίν᾽ ἂν ἕτερον ἔχοι τρόπον; 
ΞΕ). ᾿Δ4λλὰ δῆτα νοῦν μὲν καὶ ξωὴν καὶ ψυχήν, 

ἀκίνητον μέντοι τὸ παράπαν ἔμψυχον ὃν ἑστάναι; 
ΘΈΑΙ. Πάντα ἔμοιγε ἄλογα ταῦτ᾽ εἶναι φαίνεται. 
ΞΕ. Καὶ τὸ κινούμενον δὴ καὶ κίνησιν συγχωρη- 

τέον ὡς ὄντα. 

ΘΕΛΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ. Ξυμβαίνει δ᾽ οὖν, ὦ Θεαίτητε, ἀκινήτων τὲ 
ὄντων νοῦν μηδενὶ περὶ μηδενὸς εἶναι μηδαμοῦ. 

ΘΈΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ἐὰν αὖ φερόμενα καὶ κινούμενα 

πάντ᾽ εἶναι συγχωρῶμεν, καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ ταὐτὸν 
τοῦτο ἔκ τῶν ὄντων ἐξαιρήσομεν. 
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ΘΕΑΙ. Πῶς; 

ΞΕ. Τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως καὶ περὶ τὸ αὐτὸ 
Ο δοκεῖ σοι χωρὶς στάσεως γενέσϑαι ποτ᾽ ἄν; 

ΘΕΑῚ. Οὐδαμῶς. 

ΞΕ. Τί δ᾽; ἄνευ τούτων νοῦν καϑορᾷς ὄντα ἢ 
γενόμενον ἂν καὶ ὁπουοῦν; 

ΘΕΑΙ. Ἥκιστα. 
ΞΕ. Καὶ μὴν πρός γε τοῦτον παντὶ λόγῳ μαχετέον, 

ὃς ἂν ἐπιστήμην ἢ φρόνησιν ἢ νοῦν ἀφανίξων ἰσχυρί- 

ξηται περί τινος ὁπῃοῦν. 

ΘΈΑΙ. Σφόδρα γε. 

ΞΕ. Τῷ δὴ φιδοσύφια καὶ ταῦτα μάλιστα τιμῶντι 

πδυρὴ ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη διὰ ταῦτα, μήτε τῶν ἕν ἢ 

Ὁ καὶ τὰ πολλὰ εἴδη λεγόντων τὸ πᾶν ἑστηκὸς | ὑγρῷ ἐᾷ 

χεσϑαι, τῶν τε αὖ πανταχῇ τὸ ὃν κινούντων μηδὲ τὸ 

παράπαν ἀκούειν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν παίδων εὐχήν, 

ὅσα ἀκίνητα καὶ κεκινημένα, τὸ ὄν τε καὶ τὸ πᾶν 

ξυναμφότερα λέγειν. 
ΘΕΑΙ. ᾿4ληϑέστατα. 

ΧΧΧΥΙ͂. ΞΕ. Τί οὖν; ἀρ᾽ οὐκ ἐπιεικῶς ἤδη φαινό- 
μεϑα περιειληφέναι τῷ λόγῳ τὸ ὄν; 

ΘΕΙΛΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΞΕ. Βαβαὶ μέντ᾽ ἂν ἄρα, ὦ Θεαίτητε, ὥς μοι δοκοῦ- 
μὲν νῦν αὐτοῦ γνώσεσϑαι πέρι τὴν ἀπορίαν τῆς σκέψεως. 

Ἑ [ΘΈΑΙ]. Πῶς αὖ καὶ τί τοῦτ᾽ εἴρηκας; 
ΞΕ. Ὦ μακάριε, οὐκ ἐννοεῖς ὅτι νῦν ἐσμὲν ἐν 

ἀγνοίᾳ τῇ πλείστῃ περὶ αὐτοῦ, φαινόμεϑα δὲ τὶ λέγειν 
ἡμῖν αὐτοῖς; 

ΘΕΛΑΙ. Ἐμοὶ γοῦν: ὅπῃ δ᾽ αὖ λελήϑαμεν οὕτως 
ἔχοντες, οὐ πάνυ ξυνίημι. 

Ἣ  ΥΉΥ ὙΥΎ  ῃΨ0ᾳΨ, ὦ» «(Ὁ ΔΨ Ψ ν ΨΙ 
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ΞΕ. Σκόπει δὴ σαφέστερον, «εἰ ταῦτα νῦν ἕξυν- 

ομολογοῦντες δικαίως ἂν ἐπερωτηϑεῖμεν ἅπερ αὐτοὶ τότε 

ἠρωτῶμεν τοὺς λέγοντας εἶναι τὸ πᾶν ϑερμὸν καὶ 
ψυχρόν. 

ΘΕΑΛΙ. Ποῖα; ὑπόμνησόν με. 

ΞΕ). Πάνυ μὲν οὖν" καὶ πειράσομαί γε δρᾶν τοῦτο, 
ἐρωτῶν σὲ χαϑάπερ ἐχείνους τότε, ἵνα ἅμα τι καὶ 
προΐωμεν. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς. 
ΞΕ. Εἶεν δή, κίνησιν καὶ στάσιν ἄρ᾽ οὐκ ἐναν- 

τιώτατα λέγεις ἀλλήλοις; 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΞΕ. Καὶ μὴν εἶναί γε ὁμοίως φὴς ἀμφότερα αὐτὰ 

καὶ ἑκάτερον; 
ΘΈΑΙ. 1 Φημὶ γὰρ οὖν. 
ΞΕ). Ὦρα κινεῖσθαι λέγων ἀμφότερα καὶ ἕκάτερον, 

ὅταν εἶναι συγχωρῆς; 
ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς. 

ΞΕ. ᾽4λλ᾽ ἑστάναι σημαίνεις λέγων αὐτὰ ἀμφότερα 
εἶναι; 

ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς: 

ΞΕ, Τρίτον ἄρα τι παρὰ ταῦτα τὸ ὃν ἐν τῇ ψυχῇ 
τιϑείς, ὡς ὑπ᾽ ἐκείνου τήν τε στάσιν καὶ τὴν. κίνησιν 

περιεχομένην, συλλαβὼν χαὶ ἀπιδὼν αὐτῶν πρὸς τὴν 

τῆς οὐσίας κοινωνίαν, οὕτως εἶναι προσεῖπες ἀμφότερα; 

ΘΕΑΙ. Κινδυνεύομεν ὡς | ἀληϑῶς τρίτον ἀπο- 

μαντεύεσϑαί τι τὸ ὄν, ὅταν κίνησιν καὶ στάσιν εἶναι 

λέγωμεν. 

ΞΕ. Οὐχ ἄρα κίνησις καὶ στάσις ἐστὶ ξυναμφότερον 

τὸ ὄν, ἀλλ᾽ ἕτερον δή τι τούτων. 
ῬΙΑΙΤΟῚ 28 
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ΘΈΑΙ. ᾿Ἐοικεν. 

ΞΕ, Κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἄρα τὸ ὃν οὔτε ἕστηκεν 
οὔτε κινεῖται. 

ΘΕΑΙ. Σ)χεδόν. 

ΞΕ, Ποῖ δὴ χρὴ τὴν διάνοιαν ἔτι τρέπειν τὸν 
βουλόμενον ἐναργές τι περὶ αὐτοῦ παρ᾽ ἑαυτῷ βεβαιώ- 
σασϑαι; 

ΘΕΑΙ. Ποῖ γάρ; 

ΞΕ). Οἶμαι μὲν οὐδαμόσε ἔτι ῥάδιον. εἰ γάρ τι 
(μὴ 1 κινεῖται, πῶς οὐχ ἕστηκεν; ἢ τὸ μηδαμῶς ἕστὸς 
πῶς οὐκ αὖ κινεῖται; τὸ δὲ ὃν ἡμῖν νῦν ἐχτὸς τούτων 

ἀμφοτέρων ἀναπέφανται. ἦ δυνατὸν οὖν τοῦτο; 
ΘΕΑΙ. Πάντων μὲν οὖν ἀδυνατώτατον. 
ΞΕ). Τόδε τοίνυν μνησϑῆναι δίκαιον ἐπὶ τούτοις. 
ΘΕΙΑΙ. Τὸ ποῖον: 

ΞΕ, Ὅτι τοῦ μὴ ὄντος ἐρωτηϑέντες τοῖος ἐμοὶ 
ὅτι ποτὲ δεῖ φέρειν, πάθῃ ἀνόμου, .- 5." ἀπορίᾳ. μέμνησαι: 

ΘΕΑΙ. Πῶς ὥμς οὔ; 
ΞΕ), Μῶν οὖν ἐν ἐλάττονί τινι νῦν αν ἀπορί; 

Ι περὶ τὸ ὄν; 
ΘΈΑΙ. “Ἐμοὶ μέν, ὦ ξένε, εἰ δυνατὸν εἰπεῦν, ἐν 

πλείονι. φαινόμεϑα. 

ΞΕ), Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐνταῦϑα κείσϑω διηπορη- 

μένον" ἐπειδὴ δὲ ἐξ ἴσου τό τε ὃν καὶ τὸ μὴ ὃν ἀπο- 
φίας μετειλήφατον, νῦν ἐλπὶς ἤδη καϑ' ἅπερ ἂν 
αὐτῶν ὌΠ ΉΡΟΟΘΙΘ εἴτε ἀμυδρύτερον εἴτς σαφέστερον ἀνα- 
φαίνηται. καὶ ϑάτερον οὕτως ἀναφαίνεσθαι" καὶ ἐὰν 

αὖ μηδέτερον ἰδεῖν [ δυνώμεϑα, τὸν γοῦν λόγον ὅπῃ- 

περ ἂν οἷοί τε ὦμεν εὐπρεπέστατα διωσόμεϑα οὕτως 

ἀμφοῖν ἅμα. 
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ΘΕΑΙ. Καλῶο. 

ΞΕΙ. “έγωμεν δὴ καϑ' ὅντινά ποτε τρόπον πολλοῖς 

ὀνόμασι ταὐτὸν τοῦτο ἑκάστοτε προσαγορεύομεν. 
ἜΘΕΑΙ. Οἷον δὴ τί; παράδειγμα εἰπέ. 

ΧΧΧΥΤΙ. ΞΕ. Ζέγομεν ἄνθρωπον δή που πόλλ᾽ 
ἄττα ἐπονομάζοντες. τά τε χρώματα ἐπιφέροντες αὐτῷ 
καὶ «τὰ. σχήματα καὶ μεγέϑη καὶ κακίας καὶ ἀρετάς, ἐν 
οἷς πᾶσι καὶ ἑτέροις μυρίοις οὐ μόνον | ἄνϑρωπον αὐὖ- Β 
τὸν εἶναξ φαμεν. ἀλλὰ καὶ ἀγαϑὸν καὶ ἕτερα ἄπειρα. 
καὶ τἄλλα δὴ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὕτως ἕν ἕκαστον 
ὑποθέμενοι πάλιν αὐτὸ πολλὰ καὶ πολλοῖς ὀνόμασι 

λέγομεν. 

ΘΕΙΑΙ. ᾿4ληϑῆ λέγει. 

ΞΕ), Ὅϑεν γε, οἶμαι, τοῖς τε νέοις καὶ τῶν γερόν- 

τῶν τοῖς ὀψιμαϑέσι ϑοίνην παρεσκευάκαμεν᾽ εὐθὺς γὰρ 

ἀντιλαβέσϑαι παντὶ πρόχειρον ὡς ἀδύνατον τά τε πολλὰ 
ὃν καὶ τὸ ἕν πολλὰ εἶναι, καὶ δή, που χαίρουσιν οὐκ 
ἐῶντες ἀγαϑὸν λέγειν | ἄνϑρωπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀγα: Ο 
ϑὸν ἀγαϑόν, τὸν δὲ ἄνϑρωπον ἄνθρωπον. ἐντυγχάνεις 
γάρ, ὦ Θεαίτητε, ὡς ἐγῴμαι, πολλάκις τὰ τοιαῦτα 

ἐσπουδακόσιν., ἐνίοτε πρεσβυτέροις ἀνθρώποις, καὶ ὑπὸ 
πενίας τῆς περὶ φρόνησιν χτήσεως τὰ τοιαῦτα τεϑαυ- 
μακόσι, καὶ δή τι καὶ πάσσοφον οἰομένοις τοῦτο αὐτὸ 
ἀνευρηκέναι. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΞΕ, Ἵνα τοίνυν πρὸς ἅπαντας ἡμῖν ὁ λόγος ἢ 
τοὺς πώποτε περὶ οὐσίας καὶ ὁτιοῦν διαλεχϑέντας, 

ἔστω καὶ πρὸς τούτους ] χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, ὅσοις Ὁ 

ἔμπροσϑεν διειλέγμεϑα, τὰ νῦν ὡς ἐν ἐρωτήσει λεχϑη- 

σόμενα. 
9. 
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ΘΕΙ͂ΑΙ. Τὰ ποῖα δή; 
Ξῦ, Πότερον μήτε τὴν οὐσίαν κινήσει καὶ στάσει 

προσάπτωμεν μήτε ἄλλο ἄλλῳ μηδὲν μηδενί, ἀλλ᾽ ὡς 
ἄμικτα ὄντα καὶ ἀδύνατον μεταλαμβάνειν ἀλλήλων οὔὕ- 

τῶς αὐτὰ ἐν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν λόγοις τιϑῶμεν; ἢ πάντα 

εἰς ταὐτὸν ξυνάγωμεν ὡς δυνατὰ ἐπικοινωνεῖν ἀλλή- 

λοις; ἢ τὰ μέν, τὰ δὲ μή; τούτων, ὦ Θεαίτητε, τί ποτ᾽ 
ἂν [ αὐτοὺς προαιρεῖσϑαι φήσαιμεν; 

ΘΕΑῚ. ᾿Εγὼ μὲν ὑπὲρ αὐτῶν οὐδὲν ἔχω πρὸς 
ταῦτα ἀποκρίνασϑαι" τί οὖν οὐ καϑ᾽ ἕν ἀποκρινόμενος 
ἐφ᾽ ἑκάστου τὰ ξυμβαίνοντα ἐσκέψω; 

ΞΕ. Καλῶς λέγεις, καὶ τιυϑῶμέν γε αὐτοὺς λέγειν, 
εἰ βούλει, πρῶτον μηδενὶ μηδὲν μηδεμίαν δύναμιν ἔχειν 

κοινωνίας εἰς μηδέν. οὐκοῦν κίνησίς τὲ καὶ στάσις 

οὐδαμῇ μεϑέξετον οὐσίας: ἱ 

ΘΈΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 
ΞΕ. Τί δέ; ἔσται πότερον αὐτῶν οὐσίας μὴ προσ- 

κοινωνοῦν; 

ΘΈΑΙ. Οὐκ ἔσται. 

ΞΡ, Ταχὺ δὴ ταύτῃ γὲ τῇ συνομολογίᾳ πάντα 

ἀνάστατα γέγονεν. ὡς ἔοικεν. ἅμα τε τῶν τὸ πᾶν κινούν- 

τῶν καὶ τῶν ὡς ἕν ἱστάντων καὶ ὅσοι κατ᾽ εἴδη τὰ 
ὄντα κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχοντα εἶναί φασιν ἀεί" 
πάντες γὰρ οὗτοι τό γε εἶναι προσάπτουσιν, οἱ μὲν 
ὄντως κινεῖσϑαι λέγοντες, οὗ δὲ ὄντως ἑἕστηκότ᾽ εἶναι. 

ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Καὶ μὴν καὶ ὅσοι τοτὲ μὲν | ξυντιϑέασι τὰ 

πάντα, τοτὲ δὲ διαιροῦσιν, εἴτε εἰς ἕν καὶ ἐξ ἑνὸς 
ἄπειρα εἴτε εἰς πέρας ἔχοντα στοιχεῖα διαιρούμενοι καὶ 
ἐκ τούτων συντιϑέντες, ὁμοίως μὲν ἐὰν ἐν μέρει τοῦτο 
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τιϑῶσι γιγνόμενον, ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν ἀεί, κατὰ πάντα 
ταῦτα λέγοιεν ἂν οὐδέν, εἴπερ μηδεμία ἔστι ξύμμιξις. 

ΘΕΛΑΙ. Ὀρϑῶς. 
ΞΕ. Ἔτι τοίνυν ἂν αὐτοὶ πάντων καταγελαστότατα 

μετίοιεν τὸν λόγον οἵ μηδὲν ἐῶντες κοινωνίᾳ παϑήματος 
ἑτέρου ϑάτερον προσαγορεύειν. : 

Ι ΘΕΑῚ. Πῶς; σ 
ΞΕ. Τῷ τε εἶναί που περὶ πάντα ἀναγκάξονται 

χρῆσϑαι καὶ τῷ χωρὶς καὶ τῷ ἄλλων καὶ τῷ καϑ᾽ αὑτὸ 
καὶ μυρίοις ἑτέροις, ὧν ἀκρατεῖς ὄντες εἴργεσϑαι καὶ 
ἡ συνάπτειν ἐν τοῖς λόγοις οὐκ ἄλλων δέονται τῶν 

ἐξελεγξόντων, ἀλλὰ τὸ λεγόμενον οἴκοϑεν τὸν πολέ- 

μίον καὶ ἐναντιωσόμενον ἔχοντες. ἐντὸς ὑποφϑεγγό- 

μένον ὥσπερ τὸν ἄτοπον Εὐρυκλέα περιφέροντες ἀεὶ 
πορεύονται. 

ΓΘΒΑΙ. Κομιδῇ λέγεις ὅμοιόν τὲ καὶ ἀληϑές. Ῥ 

ΞΕ. Τί δ᾽, ἂν πάντα. ἀλλήλοις ἐῶμεν δύναμιν 
ἔχειν ἐπικοινωνίας: 

ΘΈΑΙ. Τοῦτο μὲν οἷός τε κἀγὼ διαλύειν. 
ΞΕ. Πῶο;: 

ΘΕΑΙ. Ὅτι κίνησίς τε αὐτὴ παντάπασιν ἵσταιτ᾽ 

ἂν καὶ στάσις αὖ πάλιν αὐτὴ κινοῖτο, εἴπερ ἐπιγιγνοί- 
σϑην ἐπ᾽ ἀλλήλοιν. 

ΞΕΙ. ᾽4λλὰ μὴν τοῦτό γέ που ταῖς μεγίσταις ἀνάγ- 
καις ἀδύνατον, κίνησίν τε ἵστασϑαι καὶ στάσιν κινεῖς 

σϑαι; 

ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ, Τὺ τρίτον δὴ μόνον λοιπόν. 

ΘΈΑΙ. Ναί. 

ΧΧΧΥΠΙ. ΞΕ. Καὶ μὴν ἕν γέ ] τι τούτων ἀναγ- Ε 
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καῖον, ἢ πάντα ἢ μηδὲν ἢ τὰ μὲν ἐϑέλειν, τὰ δὲ μὴ 
συμμίγνυσϑαι. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Καὶ μὴν τά γε δύο ἀδύνατον εὐμόθη 

ΘΕΛΑΙ. να. οἰῶ ϑ 

ΞΗ. Πᾶς ἄρα ὁ βουλόμενος ὀρϑῶς ἀποχρίνεσϑαι 
τὸ λοιπὸν τῶν τριῶν 9,165 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 

ΞΕΙ. -Ὅτε δὴ τὰ μὲν ἐθέλει τοῦτο ὁρᾶν, τ τὰ δ᾽ οὔ, 
288 πθεν οἷον τὰ γράμματα | πεπονϑότ᾽ ἂν εἴη. καὶ γὰρ 

ἐχείνων τὰ μὲν ἀναρμοστεῖ που πρὸς ἄλληλα, τὰ δὲ 

ξυναρμύττει. 
ΘΕΑῚ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ. Τὰ δέ γε φωνήεντα διαφερόντως τῶν ἄλλων 

οἷον δεσμὸς διὰ πάντων μδχ ον. ὥστε ἄνευ τινὸς 

αὐτῶν ἀδύνατον ἁρμόττειν καὶ τῶν ἄλλων ὃ ἔρέθοῦ ἑτέρῳ. 

ΘΈΑΙ. Καὶ “μάλα γε. 

ΞΕ. Πᾶς οὖν οἶδεν ὁποῖα ὁποίοις γψυο. κοινῶ- 

νεῖν, ἢ τέχνης δεῖ τῷ μέλλοντι δρᾶν ἱκανῶς αὐτά; 
ΘΈΑΙ. Τέχνης. 

ΞΕΙ. Ποίας; - 

ΘΙΕΑΙ. Τῆς γραμματικῆς: 

ΞΠΠ δῈ: περὶ τοὺς τῶν ὀξέων χαὶ “βαρέων ἢ 
Β ἀρβ μα ἄρ᾽ οὐχ οὕτως; ὃ μὲν τοὺς συγκεραννυμένους 

τε καὶ μὴ τέχνην ἔχων γιγνώσκειν μουσικός, ὃ δὲ μὴ 

ξυνιεὶς ἄμουδος; 

ΘΕΛΙ. Οὕτως. 

ΞΕ). Καὶ κατὰ τῶν ἄλλων δὴ τεχνῶν καὶ ἀτεχνιῶν 

τοιαῦτα εὑρήσομεν ἕτερα. 
ΘΕΑῚ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
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ΞΕ. Τί δ᾽; ἐπειδὴ καὶ τὰ γένη πρὸς ἄλληλα κατὰ 
ταὐτὰ μίξεως ἔχειν ὡμολογήκαμεν, ἄρ᾽ οὐ μετ᾽ ἐπιστή- 
μῆς τινὸς ἀναγκαῖον διὰ τῶν λόγων πορεύεσϑαι τὸν 

ὀρϑῶς μέλλοντα δείξειν ποῖα ποίοις συμφωνεῖ τῶν 

γενῶν καὶ ποῖα ἄλληλα οὐ δέχεται; καὶ δὴ | καὶ διὰ 
πάντων εἰ συνέχοντα ἄττ᾽ αὐτά ἐστιν, ὥστε συμμίγνυ- 

σϑαι δυνατὰ εἶναι, καὶ πάλιν ἐν ταῖς διαιρέσεσιν, εἰ 

δι᾿ ὅλων ἕτερα τῆς διαιρέσεως αἰτια; 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Πῶς γὰρ οὐκ ἐπιστήμης δεῖ, καὶ σχεδόν 

γε ἴσως τῆς μεγίστης; 

ΧΧΧΙΧ, ΞΕ. Τίν᾽ οὖν αὖ προσεροῦμεν, ὦ Θεαί- 
τητε, ταύτην; ἢ πρὸς Ζ᾽΄ιὸς ἐλάϑομεν εἰς τὴν τῶν 

ἐλευϑέρων ἐμπεσόντες ἐπιστήμην, καὶ κινδυνεύομεν 
ξητοῦντες τὸν σοφιστὴν πρότερον ἀνευρηκέναι τὸν φι- 

λόσοφον; 

ΘΕΑΙ. Πῶς λέγειρ; 

ΞΕ. Τὸ κατὰ γένη διαιρεῖσϑαι καὶ | ἘΠῚ ταὐτὸν 

εἶδος ἕτερὸν ἡγήσασϑαι μήτε ἕτερον ὃν ταὐτὸν μῶν οὐ 
τῆς διαλεχτικῆς φήσομεν ἐπιστήμης εἶναι; 

ΘΕΑῚ. Ναί, φήσομεν. 

ΞΕ). Οὐκοῦν ὅ γε τοῦτο δυνατὸς δρᾶν μίαν ἰδέαν 
διὰ πολλῶν, ἑνὸς ἑχάστου κειμένου χωρίς, πάντη δια- 

τεταμένην ἱχανῶς διαισϑάνεται, καὶ πολλὰς ἑτέρας 

ἀλλήλων ὑπὸ μιᾶς ἔξωϑεν περιεχομέναρ); καὶ μίαν αὖ 
δι᾿ ὅλων πολλῶν ἐν ἑνὶ ξυνημμένην, καὶ πολλὰς χωρὶς 

πάντῃ βινο μένας: τοῦτο δ᾽ [| ἔστιν. ἧ τε κοινωνεῖν 

ἕχαστα δύναται καὶ ὅπῃ μή. διακρίνειν κατὰ γένος 
ἐπίστασϑαι. 

ΘΕΙΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΞΕ. ᾿4λλὰ μὴν τό γε διαλεκτικὸν οὐκ ἄλλῳ δώ- 

10 
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σεις, ὡς ἐγώμαι, πλὴν τῷ καϑαρῶς τε καὶ δικαίως φιλο- 
σοφοῦντι. 

ΘΙΕΑΙ. Πῶς γὰρ ἂν ἄλλῳ δοίη τις; 

ΞΡ, Τὸν μὲν δὴ φιλόσοφον ἐν τοιούτῳ τινὶ τόπῳ 
καὶ νῦν καὶ ἔπειτα ἀνευρήσομεν. ἐὰν ξητῶμεν, ἰδεῖν 
μὲν χαλεπὸν | ἐναργῶς καὶ τοῦτον, ἕτερον μὴν τρόπον 

ἥ τε τοῦ σοφιστοῦ χαλεπότης ἥ τε τούτου. 

ΘΕΛΙ. Πῶς: 

ΞΕ. Ὁ μὲν ἀποδιδράσκων εἰς τὴν τοῦ μὴ ὄντος 
σχοτεινότητα, τριβῇ προδσαπτόμενος αὐτῆς, διὰ τὸ 

σκοτεινὸν τοῦ τόπου κατανοῆσαι χαλεπός" ἦ γάρ; 

ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 

ΞΕ. Ὁ δέ γε φιλόσοφος, τῇ τοῦ ὄντος ἀεὶ διὰ 
λογισμῶν προσκείμενος ἰδέᾳ, διὰ τὸ λαμπρὸν αὖ τῆς 
χώρας οὐδαμῶς εὐπετὴς ὀφϑῆναι᾽ τὰ γὰρ τῆς τῶν 

πολλῶν ψυχῆς ὄμματα καρτερεῖν πρὸς τὸ ϑεῖον ἀφ- 

ορῶντα ἀδύνατα. 

ΘΈΑΙ. Καὶ ταῦτα εἰκὸς οὐχ ἧττον ἐκείνων οὕτως 
ἔχειν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν περὶ μὲν τούτου καὶ τάχα ἐπισκεψό- 
μεϑα σαφέστερον, ἂν ἔτι βουλομένοις ἡμῖν ἦ᾽ περὶ δὲ 
τοῦ σοφιστοῦ που δῆλον ὡς οὐκ ἀνετέον, πρὶν ἂν 
ἱκανῶς αὐτὸν ϑεασώμεϑα. 

ΘΈΑΙ. Καλῶς εἶπες. 

ΧΙ, ΞῈ). Ὅτ᾽ οὖν δὴ τὰ μὲν ἡμῖν τῶν γενῶν ὧμο- 
λόγηται κοινωνεῖν ἐθέλειν ἀλλήλοις, τὰ δὲ μή, καὶ τὰ 

μὲν ἐπ᾽ ὀλίγον, τὰ δ᾽ ἐπὶ πολλά, τὰ δὲ καὶ διὰ πάντων 
οὐδὲν κωλύειν τοῖς πᾶσι | κεκοινωνηκέναι, τὸ δὴ μετὰ 

τοῦτο ξυνεπισπώμεϑα τῷ λόγῳ τῇδε σκοποῦντες, μὴ 

περὶ πάντων τῶν εἰδῶν, ἵνα μὴ ταραττώμεϑα ἐν πολλοῖρ, 
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ἀλλὰ προελόμενοι τῶν μεγίστων λεγομένων ἄττα, πρῶτον 

μὲν ποῖα ἕκαστά ἐστιν, ἔπειτα κοινωνίας ἀλλήλων πῶς 

ἔχει δυνάμεως, ἵνα τό τὲ ὃν καὶ μὴ ὃν εἰ μὴ πάσῃ 
σαφηνείᾳ δυνάμεϑα λαβεῖν, ἀλλ᾽ οὖν λόγου γε ἐνδεεῖς 
μηδὲν γιγνώμεϑα περὶ αὐτῶν, καϑ' ὅσον ὁ τρόπος ἐνδέ- 

ἰχεται τῆς νῦν σκέψεως, ἐὰν ἄρα ἡμῖν πῃ παρεικάϑῃ τὸ 

μὴ ὃν λέγουσιν ὡς ἔστιν ὄντως μὴ ὃν ἀϑῴώοις ἀπαλλάττειν. Ὁ 

ΘΕΑΙ, Οὐκοῦν χρή. 
ΞΕ. Μέγιστα μὴν τῶν γενῶν, ἃ νῦν δὴ διῇμεν, 

τό τε ὃν αὐτὸ καὶ στάσις καὶ κίνησις. 

ΘΕΑΙ, Πολύ γε. 

ΞΕ. Καὶ μὴν τώ γε δύο φαμὲν αὐτοῖν ἀμίχτω 
πρὸς ἀλλήλω. ᾿ 

ΘΈΑΙ. Σφόδρα γε. ὶ 
ΞΕ). Τὸ δέγε ὃν μικτὸν ἀμφοῖν᾽ ἐστὸν γὰρ ἄμφω που. 

ΘΈΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ: 
ΞΕ. Τρία δὴ γίγνεται ταῦτα. 

ΘΈΑΙ. Τί μήν: 

ΞΕ. Οὐκοῦν αὐτῶν ἕκαστον τοῖν μὲν δυοῖν ἕτερόν 

ἐστιν, αὐτὸ δ᾽ ἑαυτῷ ταὐτόν. 
ΘΕΑΙ. | Οὕτωο. Ε 

ΞΕ). Τί ποτ᾽ αὖ νῦν οὕτως εἰρήκαμεν τό τε ταὐτὸν 

καὶ θάτερον; πότερα δύο γένη τινὲ αὐτώ, τῶν μὲν 
τριῶν ἄλλω, ξυμμιγνυμένω μὴν ἐκείνοις ἐξ ἀνάγκης 
ἀεί, καὶ περὶ πέντε ἀλλ᾽ οὐ περὶ τριῶν ὡς ὄντων αὐτῶν 
σκεπτέον, ἢ τό τὲ ταὐτὸν τοῦτο καὶ ϑάτερον | ὡς 268 

ἐκείνων τι προσαγορεύοντες λανθάνομεν ἡμᾶς αὐτούς: 
ΘΈΑΙ, Ἴσως. 

ΞΕ). ᾽4λλ᾽ οὔ τι μὴν κίνησίς γε καὶ στάσις οὔϑ' 
ἕτερον οὔτε ταὐτόν ἐστι. 
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ΘΕΑΙ. Πῶς; 

ΞΕ. Ὅτιπερ ἂν κοινῇ προσείπωμεν κίνησιν καὶ 
στάσιν. τοῦτο οὐδέτερον αὐτοῖν οἷόν τε εἶναι. 

ΘΙΕΑΙ. Τί δή; 

ΞΕ. Κίνησίς τε στήσεται καὶ στάσις αὖ κινηϑή- 
σεται περὶ γὰρ ἀμφότερα ϑάτερον ὁποτερονοῦν γιγνό- 

μενον αὐτοῖν ἀναγκάσει μεταβάλλειν αὖ ϑάτερον ἐπὶ 
τοὐναντίον τῆς αὑτοῦ φύσεως, ἅτε μετασχὸν τοῦ ἐναντίου Ὁ 

ΘΙΑΙ. Κομιδῇ γε. 

ΞΕ, Μετέχετον μὴν ἄμφω ταὐτοῦ καὶ ϑατέρου. 
ΘΕΑΙ. Ναί 

ΞΕΙ. Μὴ τοίνυν λέγωμεν κίνησίν γ᾽ εἶναι ταὐτὸν 
ἢ ϑάτερον, μηδ᾽ αὖ στάσιν. 

ΘΆΑΙ. ΜΜἝὴ γάρ. 

ΞΕ. ᾽4λλ᾽ ἄρα τὸ ὃν καὶ τὸ ταὐτὸν ὡς ἕν τι δια- 
νοητέον ἡμῖν: 

ΘΕΑΙ. Ἴσως. 

ΞΕ, ᾽4λλ᾽ εἰ τὸ ὃν καὶ τὸ ταὐτὸν μηδὲν διάφορον 
σημαίνετον, κίνησιν αὖ πάλιν καὶ στάσιν ἀμφότερα 
εἶναι λέγοντες ἀμφότερα οὕτως αὐτὰ ταὐτὸν ὡς ὄντα 
᾿ προσεροῦμεν. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. ᾿4λλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον. 
ΞΕ, ᾿Αδύνατον ἄρα ταὐτὸν καὶ τὸ ὃν ὃν εἶναι. , 
ΘΈΑΙ. Σχεδόν. 

ΞΕ. Τέταρτον δὴ πρὸς τοῖς τρισὴν εἴδεσιν εἴδους 

τὸ ταὐτὸν τιϑῶμεν; νας 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΙ, Τά δέςξ᾽ χὸ ΠΝ ΞεῤονῚ ρα ἡμῖν λεκτέον πέμπτον: 

ἢ τοῦτο καὶ τὸ ὃν ὡς δύ᾽ ἄττα ὀνοματα ἐφ᾽ ἑνὶ γένει 
ΡΥ 

διανοεῖσϑαι δεῖ; 
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ΘΕΑΙ. Τάχ᾽ ἄν. 

ΞΕ. ᾿4λλ᾽ οἶμαί σε συγχωρεῖν τῶν ὄντων τὰ μὲν 
αὐτὰ καϑ᾽ αὑτά, τὰ δὲ πρὸς ἄλληλα ἀεὶ ἐμὰ ψέγειν 

ΘΕΑΙ. Τί δ᾽ οὔ; 

Ι ΞΕ}. Τὸ δ᾽ ἕτερον ἀεὶ πρὸς ἕτερον" ἦ γάρ; Ὁ 

ΘΕΑΙ. Οὕτωο. 

ΞΕ. Οὐκ ἄν, εἴ γε τὸ ὃν καὶ τὸ ϑάτερον μὴ πάμ- 
πολυ διεφερέτην" ἀλλ᾽ εἴπερ ϑάτερον κττα μετεῖχε 

τοῖν εἰδοῖν ὥσπερ τὸ ὄν, ἦν ἄν ποτέ τι καὶ τῶν ἑτέρων 
ἕτερον οὐ πρὸς ἕτερον" νῦν δὲ ἀτεχνῶς ἡμῖν ὅτιπερ 
ἂν ἕτερον ἧ, συμβέβηκεν ἐξ ἀνάγκης ἑτέρου τοῦτο ὕπερ 

ἐστὶν εἶναι. 
ΘΕΑΙ. Ζέγεις καϑάπερ ἔχει. 

ΞΕ, Πέμπτον δὴ τὴν ϑατέρου φύσιν λεκτέον ἐν 

τοῖς εἴδεσιν οὖσαν, ἐν οἷς [ προαιρούμεϑα. Ε 

ΘΕΑΛΙ. Ναί. 

ΞΕ. Καὶ διὰ πάντων γε αὐτὴν αὐτῶν φήσομεν 
εἶναι διεληλυϑυῖαν" ἕν ἕχαστον γὰρ ἕτερον εἶναι τῶν 
ἄλλων οὐ διὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν, ἀλλὰ διὰ τὸ μετέχειν 

τῆς ἰδέας τῆς ϑατέρου. 

ΘΕΛΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΧΙ]. ΞΕ. Ὧδε δὴ λέγωμεν ἐπὶ τῶν πέντε καϑ' 

ἕν ἀναλαμβάνοντες. 

ΘΕΛΑΙ. Πῶς; 

ΞΕ. “Πρῶτον μὲν κίνησιν, ὡς ἔστι παντάπασιν 

ἕτερον στάσεως. ἢ πῶς λέγωμεν; 
ΘΕΑΙ. Οὕτωο. 

ΞΕ. Οὐ στάσις ἄρ᾽ ἐστίν. 
ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς. 

ΞΕ. Ἔστι δέ γε] διὰ τὸ μετέχειν τοῦ ὄντος. 250 
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ΘΈΑΙ. Ἔστιν. 

ΞΕ, Αὖϑις δὴ πάλιν ἡ κίνησις ἕτερον ταὐτοῦ ἐστιν. 
ΘΈΑΙ. Σχεδόν. 

ΞΕ, Οὐ ταὐτὸν ἄρα ἐστίν. 

ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 

ΞΕ. ᾿4λλὰ μὴν αὖ πῇ γ᾽ ἦν ταὐτὸν διὰ τὸ μετέχειν 
αὖ πάντ᾽ αὐτοῦ. 

ΘΙΕΑΊΙ. Καὶ μάλα. 

ΞΕ. Τὴν κίνησιν δὴ ταὐτόν τ᾽ εἶναι καὶ μὴ ταὐτὸν 
ὁμολογητέον καὶ οὐ δυσχεραντέον. οὐ γὰρ ὅταν εἴπωμεν 

αὐτὴν ταὐτὸν καὶ μὴ ταὐτόν, ὁμοίως εἰρήκαμεν, ἀλλ᾽ 
ὁπόταν μὲν ταὐτόν, διὰ τὴν μέϑεξιν ταὐτοῦ | πρὸς 
ἑαυτὴν οὕτω λέγομεν, ὅταν δὲ μὴ ταὐτόν, διὰ τὴν 
κοινωνίαν αὖ ϑατέρου, δι᾽ ἣν ἀποχωριξομένη ταὐτοῦ 

γέγονεν οὐκ ἐκεῖνο ἀλλ᾽ ἕτερον, ὥστε ὀρϑῶς αὖ λέγεται 
πάλιν οὐ ταὐτόν. 

ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ, Οὐκοῦν κἂν εἴ πῃ μετελάμβανεν αὐτὴ κίνησις 

στάσεως, οὐδὲν ἂν ἄτοπον ἦν στάσιμον αὐτὴν προσ- 

αγορξδύειν;: 

ΘΈΑΙ. Ὀρϑύτατά γε, εἴπερ τῶν γενῶν συγχω- 
ρησόμεϑα τὰ μὲν ἀλλήλοις ἐθέλειν μίψνυσϑαι, τὰ 
δὲ μή. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἐπί γε ] τὴν τούτου πρότερον ἀπό- 
δειξιν ἢ τῶν νῦν ἀφικόμεϑα, ἐλέγχοντες ὡς ἔστι κατὰ 
φύσιν ταύτῃ. 

ΘΆΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. “έγωμεν δὴ πάλιν" ἡ κίνησίς ἐστιν ἕτερον 
τοῦ ἑτέρου, καϑάπερ ταὐτοῦ τε ἦν ἄλλο καὶ τῆς στάσεως; 

ΘΕΙ͂ΑΙ. ᾿φναγκαῖον. 
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ΞΕ, Οὐχ ἕτερον ἄρ᾽ ἐστί πῃ καὶ ἕτερον κατὰ τὸν 
νῦν δὴ λόγον. 

ΘΕΑΙ͂. ᾿᾽“ληϑῆ. 
ΞΕ, Τί οὖν δὴ τὸ μετὰ τοῦτο; ἄρ᾽ αὖ τῶν μὲν 

τριῶν ἕτερον αὐτὴν φήσομεν εἶναι, τοῦ δὲ τετάρτου 

μὴ φῶμεν, ὁμολογήσαντες αὐτὰ εἶναι πέντε, περὶ ὧν 
καὶ ἐν 1 οἷς προὐϑέμεϑα σκοπεῖν: 

ΘΙΕΑΙ. Καὶ πῶς; ἀδύνατον γὰρ συγχωρεῖν ἐλάττω 
τὸν ἀριϑμὸν τοῦ νῦν δὴ φανέντος. 

ΞΕ. ᾿“δεῶς ἄρα τὴν κίνησιν ἕτερον εἶναι τοῦ 
ὄντος διαμαχόμενοι λέγωμεν; 

ΘΕΙΑΙ͂. ᾿Ζ“δεέστατα μὲν οὖν. 
ΞΕ, Οὐκοῦν δὴ σαφῶς ἡ κίνησις ὄντως οὐκ ὄν 

ἐστι καὶ ὄν, ἐπείπερ τοῦ ὄντος μετέχει; 

ΘΈΑΙ. Σαφέστατά γε. 

ΞΠ, Ἔστιν ἄρα ἐξ ἀνάγκης τὸ μὴ ὃν ἐπί τὲ κινή- 

σεῶς εἷναι καὶ κατὰ πάντα τὰ γένη. κατὰ πάντα γὰρ 
ἣ ϑατέρου φύσις ἕτερον ἀπεργαζομένη | τοῦ ὄντος 
ἕχαστον οὐκ ὃν ποιεῖ, καὶ ξύμπαντα δὴ κατὰ ταὐτὰ 
οὕτως οὐκ ὄντα ὀρϑῶς ἐροῦμεν, καὶ πάλιν, ὅτι μετέχει 

τοῦ ὄντος, εἶναί τε καὶ ὄντα. 

ΘΈΑΙ. Κινδυνεύει. 

ΞΕ, Περὶ ἕκαστον ἄρα τῶν εἰδῶν πολὺ μέν ἐστι 
τὸ ὄν, ἄπειρον δὲ πλήϑει τὸ μὴ ὄν. 

ΘΙΕΑΙ. “Ἔοικεν. 

ΞΠ, Οὐκοῦν καὶ τὸ ὃν αὐτὸ τῶν ἄλλων | ἕτερον 
εἶναι λεκτέον. 

ΘΕΑΙ. ᾿Ζνάγκη. 
Ξῦ, Καὶ τὸ ὃν ἄρ᾽ ἡμῖν, ὅσαπέρ ἐστι τὰ ἄλλα, 

κατὰ τοσαῦτα οὐχ ἔστιν ἐκεῖνα γὰρ οὐκ ὃν ἕν μὲν 

"" 

251 
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αὐτό ἐστιν, ἀπέραντα δὲ τὺν ἀριϑμὸν τἄλλα οὐκ 

ἔστιν αὖ. 
ΘΕΑῚ, Σχεδὸν οὕτως. 

ΞΕ, Οὐκοῦν δὴ καὶ ταῦτα οὐ δυσχεραντέον, ἐπεί- 
πὲρ ἔχει κοινωνίαν ἀλλήλοις ἡ τῶν γενῶν φύσις. εἰ 

δέ τις ταῦτα μὴ συγχωρεῖ, πείσας ἡμῶν τοὺς ἔμπροσϑεν 

λόγους οὕτω πειϑέτω τὰ μετὰ ταῦτα. 

ΘΕΑῚ. Δικαιότατα εἴρηκας. 
ΞΕ. Ἴδωμεν | δὴ καὶ τόδε. 
ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ, Ὁπόταν τὸ μὴ ὃν λέγωμεν, ὡς ἔοικεν. οὐκ 
ἐναντίον τι λέγομεν τοῦ ὄντος, ἀλλ᾽ ἕτερον μόνον. 

ΘΕΑΙ. Πῶς, , 

ΞΕ, Οἷον ὅταν εἴπωμέν τι μὴ μέγα, τότε μᾶλλόν 
τί σοι φαινόμεϑα τὸ σμικρὸν ἢ τὸ ἴσον δηλοῦν τῷ ῥήματι: 

ΘΈΑΙ. Καὶ πῶο; ὲ 

ΞΕ, Οὐκ ἄρ᾽, ἐναντίον ὅταν ἀπόφασις λέγηται 
σημαίνειν, συγχωρησόμεϑα, τοσοῦτον δὲ μόνον, ὅτι 
τῶν ἄλλων τὶ μηνύει τὸ μὴ καὶ τὸ οὐ προτιϑέμενα 
τῶν ἐπιόντων ὀνομάτων, μᾶλλον δὲ τῶν πραγμάτων 
περὶ ἅττ᾽ ἂν κέηται τὰ ἐπιφϑεγγόμενα ὕστερον τῆς 

ἀποφάσεως ὀνόματα. 

ΘΈΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΧΙ]. ΞΕ. Τόδε δὲ διανοηϑῶμεν, εἰ καὶ σοὶ ξυν- 

δοκεῖ. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον: 

ΞΗ. Ἢ ϑατέρου μοι φύσις φαίνεται κατακξκερ- 
ματίσϑαι καϑάπερ ἐπιστήμη. 

ΘΕΑῚ, Πῶς: 
ΞΕ. Μία μέν ἐστί που καὶ ἐκείνη, τὸ δ᾽ ἐπέ τ τῷ 

- παν. 
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γιγνόμενον μέρος αὐτῆς ἕκαστον ἀφορισϑὲν ἐπωνυμίαν 
ἴσχει τινὰ ἑαυτῆς ἰδίαν: διὸ πολλαὶ | τέχναι τ᾽ εἰσὶ Ὁ 

λεγόμεναι καὶ ἐπιστῆμαι. ἀν 
ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ τὰ τῆς ϑατέρου φύσεως μόρια 

μιᾶς οὔσης ταὐτὸν πέπονϑε τοῦτο. 
ΘΕΑΙ. Τάχ᾽ ἄν" ἀλλ᾽ ὅπῃ δὴ λέγωμεν. 
ΞΕ, Ἔστι τῷ καλῷ τι ϑατέρου μόριον ἀντιτιϑέ- 

μενον: 
ΘΕΑΙ. Ἔστιν. 
ΞΕ. Τοῦτ᾽ οὖν ἀνώνυμον ἐροῦμεν ἤ τιν᾽ ἔχον 

ἐπωνυμίαν; 

ΘΕΔΙ. Ἔχον᾽ ὃ γὰρ μὴ καλὸν ἑκάστοτε φϑεγγό- 
μεϑα, τοῦτο οὐκ ἄλλου τινὸς ἕτερόν ἐστιν ἢ τῆς τοῦ 

καλοῦ φύσεως. 

ΞΕ). Ἴϑι νυν τόδε μοι λέγε. 
ΘΕΑῚ. Τὸ ποῖον; 10 
ΞΕ. “4λλο τι τῶν ὄντων τινὸς γένους ἀφορισϑὲν 

καὶ πρός τι τῶν ὄντων αὖ πάλιν ἀντιτεϑὲν οὕτω ξυμ- 
βέβηκεν εἶναι τὸ μὴ καλόν; 

ΘΕΑΛΙ. Οὕτωο. 

ΞΕ. Ὄντος δὴ πρὸς ὃν ἀντίϑεσις, ὡς ἔοικ᾽, εἶναί 
[τι] συμβαίνει τὸ μὴ καλόν. 

ΘΒΑΙ. θυ τό 
ΞΕ. Τί οὖν; κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ὧρα μᾶλλον 

μὲν τὸ χαλὸν ἡμῖν ἐστι τῶν ὄντων, ἧττον δὲ τὸ μὴ 
καλόν; 

ΘΕΑΙ. Οὐδέν. 
ΞΕ), Ὁμοίως ἄρα τὸ μὴ | μέγα καὶ τὸ μέγα αὐτὸ 268 

εἶναι λεκτέον; 
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ΘΕΑΛΙ. Ὁμοίως. 

ΞΕ. Οὐκοῦν χαὶ τὸ μὴ δίκαιον τῷ δικαίῳ κατὰ 
ταὐτὰ ϑετέον πρὸς τὸ μηδέν τι μᾶλλον εἶναι ϑάτερον 
ἁγατέρου; 

ΘΕΑΙ. Τί μήν; 

ΞΕ. Καὶ τἄλλα δὴ ταύτῃ λέξομεν, ἐπείπερ ἡ ϑατέ- 
ρου φύσις ἐφάνη τῶν ὄντων οὖσα, ἐχείνης δὲ οὔσης 

ἀνάγκη δὴ καὶ τὰ μόρια αὐτῆς μηδενὸς ἧττον ὄντα 
τιϑέναι. 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΣ, Οὐκοῦν, ὡς ἔοικεν, ἡ τῆς ϑατέρου μορίου 
φύσεως καὶ τῆς τοῦ ὄντος πρὸς | ἄλληλα ἀντικειμένων 

ἀντίϑεσις οὐδὲν ἧττον, εἰ ϑέμις εἰπεῖν, αὐτοῦ τοῦ ὄντος 
οὐσία ἐστίν, οὐκ ἐναντίον ἐκείνῳ σημαίνουσα, ἀλλὰ 
τοσοῦτον μόνον. ἕτερον ἐκχείνου. 

ΘΈΑΙ. Σαφέστατά γε. 

ΞΕ), Τίν᾽ οὖν αὐτὴν προσείπωμεν; 
ΘΕΑῚ. 4ῆλον ὅτι τὸ μὴ ὄν, ὃ διὰ τὸν σοφιστὴν 

ἐζητοῦμεν, αὐτό ἔστι τοῦτο. 

ΞΕ. Πότερον οὖν, ὥσπερ εἶπες, ἔστιν οὐδενὸς 
τῶν ἄλλων οὐσίας ἐλλειπόμενον, καὶ δεῖ ϑαρροῦντα 

ἤδη λέγειν ὅτι τὸ μὴ ὃν βεβαίως ἐστὶ τὴν αὑτοῦ φύσιν 

ἔχον, ὥσπερ τὸ μέγα ἦν μέγα | καὶ τὸ καλὸν ἦν καλὸν 
τ ρα μμήμο νυ τ να : ᾿ , 

καὶ τὸ μὴ μενα μὴ ΠΕ καὶ τὸ: μὴ καλὸν μὴ μδελόν͵ 

οὕτω δὲ καὶ τὸ μὴ ὃν κατὰ ταὐτὸν ἣν τὲ καὶ ἔστι μὴ 

ὄν, ἐνάριϑμον τῶν πολλῶν ὄντων εἶδος ἕν; ἥ τινα ἔτι 

πρὸς αὐτό, ὦ Θεαίτητε, ἀπιστίαν ἔχομεν; 
ΘΈΑΙ. Οὐδεμίαν. 

ΧΙΠΠ. ΞΕ. Οἶσϑ'᾽ οὖν ὅτι ΓΎΥ μακροτέρως 
τῆς ἀπορρήδσεως ἠπιστήκαμεν; 
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ΘΕΑΛΙ. Τί δή; 

ΞΕ. Πλεῖον ἢ ̓ κεῖνος ἀπεῖπε σκοπεῖν, ἡμεῖς εἰς 
τὸ πρόσϑεν ἔτι ξητήσαντες ἀπεδείξαμεν αὐτῷ. 

ΘΕΑΙ. Πῶς; 

ΞΕ. Ὅτι ὁ μέν | πού φησιν, 

οὐ γὰρ μή ποτε τοῦτο δαμῇς, εἶναι μὴ ἐόντα, 
ἀλλὰ σὺ τῆσδ᾽ ἀφ᾽ ὁδοῦ διζήσιος εἶργε νόημα. 
ΘΕΑΙ. “έγει γὰρ οὖν οὕτως. 
ΞΕ. Ἡμεῖς δέ γε οὐ μόνον ὡς ἔστι τὰ μὴ ὄντα 

ἀπεδείξαμεν, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος ὃ τυγχάνει ὃν τοῦ μὴ 
ὄντος ἀπεφηνάμεϑα" τὴν γὰρ ϑατέρου φύσιν ἀποδεί- 

ἕαντες οὖσάν τε καὶ κατακεχερματισμένην ἐπὶ πάντα 
τὰ ὄντα πρὸς | ἄλληλα, τὸ πρὸς τὸ ὃν ἕκαστον μόριον 

αὐτῆς ἀντιτιϑέμενον ἐτολμήσαμεν εἰπεῖν ὡς αὐτὸ τοῦτό 
ἐστιν ὄντως τὸ μὴ ὄν. 

ΘΕΙΑΙ. Καὶ παντάπασί γε, ὦ ἕένε, ἀληϑέστατά 
μον δοκοῦμεν εἰρηκέναι. 

ΞΕ. Μὴ τοίνυν ἡμᾶς εἴπῃ τις ὅτι τοὐναντίον τοῦ 

ὄντος τὸ μὴ ὃν ἀποφαινόμενοι τολμῶμεν λέγειν ὡς 

ἔστιν. ἡμεῖς γὰρ περὶ μὲν ἐναντίου τινὸς αὐτῷ χαίρειν 

πάλαι λέγομεν, εἴτ᾽ ἔστιν εἴτε μή. λόγον ἔχον ἢ καὶ 
παντάπασιν | ἄλογον" ὃ δὲ νῦν εἰρήκαμεν εἶναι τὸ μὴ 
ὄν, ἢ πειδσάτω τις ὡς οὐ χαλῶς λέγομεν ἐλέγξας. ἢ 

μέχριπερ ἂν ἀδυνατῇ, λεκτέον καὶ ἐκείνῳ καϑάπερ 
ἡμεῖς λέγομεν, ὅτι συμμίγνυταί τε ἀλλήλοις τὰ γένη 

καὶ τό τε ὃν καὶ ϑάτερον διὰ πάντων, καὶ δι’ ἀλλήλων 
διεληλυϑότα τὸ μὲν ἕτερον μετασχὸν τοῦ ὄντος ἔστι μὲν 
διὰ ταύτην τὴν μέϑεξιν, οὐ μὴν ἐκεῖνό γε οὗ μετέσχεν 

ἀλλ᾽ ἕτερον, ἕτερον δὲ τοῦ ὄντος ὃν ἔστι σαφέστατα 

209 
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ληφὸς ἕτερον τῶν ἄλλων ἂν εἴη γενῶν, ἕτερον δ᾽ ἐκεί- 
νῶν ἁπάντων ὃν οὐκ ἔστιν ἕκαστον αὐτῶν οὐδὲ ξύμ- 
παντα τὰ ἄλλα πλὴν αὐτό, ὥστε τὸ ὃν ἀναμφισβητήτως 

αὖ μυρία ἐπὶ μυρίοις οὐκ ἔστι, καὶ τἄλλα δὴ καϑ' 
ἕκαστον οὕτω καὶ ξύμπαντα πολλαχῇ μὲν ἔστι, πολλαχῇ 
δ᾽ οὐχ ἔστιν. 

ΘΕΑΙ. ᾿4ληϑῆ. 
ΞΕ. Καὶ ταύταις δὴ ταῖς ἐναντιώδεσιν εἴτε ἀπι- 

στεῖ τις. σκεπτέον αὐτῷ καὶ λεκτέον βέλτιόν τι τῶν 

νῦν εἰρημένων᾽ εἴτε ὥς τι χαλεπὸν κατανενοηκὼς χαίρειν 

τοτὲ μὲν ἐπὶ ϑάτερα τοτὲ δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα τοὺς λόγους 
ἕλκων, οὐκ ἄξια πολλῆς σπουδῆς ἐσπούδακεν, ὡς οἱ νῦν 

λόγοι φασί. τοῦτο μὲν γὰρ οὔτε τι κομψὸν οὔτε χαλεπὸν 
εὑρεῖν, ἐκεῖνο δ᾽ ἤδη καὶ χαλεπὸν ἅμα καὶ καλόν. 

ΘΕΛΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Ὃ καὶ πρόσϑεν εἴρηται. τὸ ταῦτα ἐάσαντα 

ὡς δυνατὰ τοῖς λεγομένοις οἷόν τ᾽ εἶναι καϑ' ἕκαστον 

ἐλέγχοντα ἐπακολουϑεῖν, ὅταν τέ τις ἕτερον ὄν πῃ ταὐ- 
τὸν εἶναι φῇ καὶ ὅταν ταὐτὸν ὃν | ἕτερον, ἐκείνῃ καὶ 

κατ᾽ ἐκεῖνο ὅ φησι τούτων πεπονθέναι πότερον. τὸ 
δὲ ταὐτὸν ἕτερον ἀποφαίνειν ἁμῇ γέ πῃ καὶ τὸ ϑάτερον 
ταὐτὸν καὶ τὸ μέγα σμικρὸν καὶ τὸ ὅμοιον ἀνόμοιον, 
καὶ χαίρειν οὕτω τἀναντία ἀεὶ προφέροντα ἐν τοῖς 

λόγοις, οὔτε τις ἔλεγχος οὗτος ἀληϑινὸς ἄρτι τε τῶν 
ὄντων τινὸς ἐφωπτομένοῦ δῆλος νεογενὴς ὥν. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 

ΧΙΙΝ. ΞΕ. Καὶ γάρ, ὠγαϑέ, τό γε πᾶν ἀπὸ παν- 

τὸς ἐπιχειρεῖν ἀποχωρίζειν ἄλλως τε οὐκ ἐμμελὲς χαὶ 

Ἑ δὴ καὶ ] παντάπασιν ἀμούσου τινὸς καὶ ἀφιλοσόφου. 
ΘΈΑΙ. Τί δή; 

ΓΨ Ψ ΣΡ, ». ον. ῳᾳῃο» νυν“ Ψ ΨΥ ΣΦ Ψ 
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ΞΕΙ. Τελεωτάτη πάντων λόγων ἐστὶν ἀφάνισις τὸ 
διαλύειν ἕκαστον ἀπὸ πάντων᾽ διὰ γὰρ τὴν ἀλλήλων 

τῶν εἰδῶν συμπλοκὴν ὃ λόγος γέγονεν ἡμῖν. 

ΘΈΑΙ. ᾿4ληϑῆ. 

ΓΞ, Σκόπει τοίνυν ὡς ἐν καιρῷ νῦν δὴ τοῖς 

τοιούτοις διεμαχόμεϑα καὶ προσηναγκάξομεν ἐᾶν ἕτερον 
ἑτέρῳ μίγνυσϑαι. 

ΘΕΑΙ. Πρὸς δὴ τί; 

ΞΕ. Πρὸς τὸ τὸν λόγον ἡμῖν τῶν ὄντων ἕν τι 
γενῶν εἶναι. τούτου γὰρ στερηϑέντες τὸ μὲν μέγιστον 
φιλοσοφίας ἂν στερηϑεῖμεν, ἔτι δ᾽ ἐν τῷ παρόντι δεῖ 
λόγον ἡμᾶς διομολογήσασϑαι τί ποτ᾽ ἔστιν, εἰ δὲ 
ἀφῃρέϑημεν αὐτὸ μηδ᾽ εἶναι τὸ παράπαν, οὐδὲν ἂν 
ἔτι που λέγειν οἷοί τ᾿ ἦμεν ἀφῃρέϑημεν δ᾽ ἄν, εἰ! 
συνεχωρήσαμεν μηδεμίαν εἶναι μίξιν μηδενὶ πρὸς μηδέν͵ 

ΘΈΑΙ. Ὀρϑῶς τοῦτό γε" λόγον δὲ δι’ ὅτι νῦν 
διομολογητέον οὐκ ἔμαϑον. 

ΞΕ. ᾽4λλ᾽ ἴσως τῇδ᾽ ἑπόμενος ῥᾷστ᾽ ἂν μάϑοιο. 
ΘΕΑῚ. Πῇ; 

ΞΕ), Τὸ μὲν δὴ μὴ ὃν ἡμῖν ἕν τι τῶν ἄλλων 

γένος ὃν ἀνεφάνη, κατὰ πάντα τὰ ὄντα διεσπαρμένον. 
ΘΕΙΑΙ. Οὕτως. 
ΞΕ, Οὐχοῦν τὸ μετὰ τοῦτο σχεπτέον, εἰ δόξῃ τε 

καὶ λόγῳ μίγνυται. 
ΘΕΑΙ. Τί δή: 
ΞΕ. Μὴ μιγνυμένου μὲν αὐτοῦ τούτοις ἀναγ- 

καῖον  ἀληϑῆ πάντ᾽ εἶναι, μιγνυμένου δὲ δόξα τε ψευ- 
δὴς γίγνεται καὶ λόγος᾽ τὸ γὰρ τὰ μὴ ὄντα δοξάξειν 

ἢ λέγειν, τοῦτ᾽ ἔστι που τὸ ψεῦδος ἐν διανοίᾳ τε καὶ 

λόγοις γιγνόμενον. 
295 
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ΘΕΑΙ, Οὕτως. 

ΞΕ). Ὄντος δέ γε ψεύδους ἔστιν ἀπάτη. 
ΘΈΑΙ. Ναί. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ἀπάτης οὔσης εἰδώλων τε καὶ εἰκό- 

νῶν ἤδη καὶ φαντασίας πάντα ἀνάγκη μεστὰ εἶναι. 

ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Τὸν δέ γε σοφιστὴν ἔφαμεν ἐν τούτῳ που 
τῷ τόπῳ καταπεφευγέναι μέν, [ ἔξαρνον δὲ γεγονέναι 
τὸ παράπαν μηδ᾽ εἶναι ψεῦδος" τὸ γὰρ μὴ ὃν οὔτε 
διανοεῖσϑαί τινα οὔτε λέγειν" οὐσίας γὰρ οὐδὲν οὐδαμῇ 
τὸ μὴ ὃν μετέχειν. 

ΘΗΑΙ. Ἦν ταῦτα. 
ΞΕ. Νῦν δέ γε τοῦτο μὲν ἐφάνη μετέχον τοῦ 

ὄντος, ὥστε ταύτῃ μὲν ἴσως οὐκ ἂν μάχοιτο ἔτι" τάχα 

δ᾽ ὧν φαίη τῶν εἰδῶν τὰ μὲν μετέχειν τοῦ μὴ ὄντος, 
τὰ δ᾽ οὔ, καὶ λόγον δὴ καὶ δόξαν εἶναι τῶν οὐ μετ- 
ἐχόντων, ὥστε τὴν εἰδωλοποιικὴν καὶ φανταστικήν, ἐν 

ἣ φαμεν αὐτὸν εἶναι, 1 διαμάχοιτ᾽ ἂν πάλιν ὡς παντά- 

πασιν οὐκ ἔστιν, ἐπειδὴ δόξα καὶ λόγος οὐ κοινωνεῖ, 

τοῦ μὴ ὄντος" ψεῦδος γὰρ τὸ παράπαν οὐκ εἶναι ταύτης 
μὴ συνισταμένης τῆς κοινωνίας. διὰ ταῦτ᾽ οὖν λόγον 

πρῶτον καὶ δόξαν καὶ φαντασίαν διερευνητέον ὅτι ποτ᾽ 

ἔστιν, ἵνα φανέντων καὶ τὴν κοινωνίαν αὐτῶν τῷ μὴ 
ὄντι κατίδωμεν. 1 κατιδόντες δὲ τὸ ψεῦδος ὃν ἀποδεί- 
ξωμεν, ἀποδείξαντες δὲ τὸν σοφιστὴν εἰς αὐτὸ ἐνδή- 

σωμεὲν, εἴπερ ἔνοχός ἐστιν, ἢ καὶ ἀπολύσαντες ἐν ἄλλῳ 
γένει ξητῶμεν. 

ΘΈΑΙ. Κομιδῇ γε. ὦ ξένε, ἔοικεν ἀληϑὲς εἶναι 
τὸ περὶ τὸν σοφιστὴν κατ᾽ ἀρχὰς λεχϑέν, ὅτι δυσϑή- 

ρευτον εἴη τὸ γένος. φαίνεται γὰρ οὖν προβλημάτων 

ΠΥ ΎΨΨΨΨΎΆ.ἍἍν «δ». σιν κυ α.ν Ὅν 
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γέμειν, ὧν ἐπειδάν τι προβάλῃ, τοῦτο πρότερον ἀναγ- 
καῖον διαμάχεσϑαι πρὶν ἐπ’ αὐτὸν ἐκεῖνον ἀφικέσϑαι. 

νῦν γὰρ μόγις μὲν τὸ μὴ ὃν ὡς οὐχ ἔστι προβληϑὲν 

διεπεράσαμεν. ἕτερον δὲ ᾿ προβέβληται, καὶ δεῖ δὴ ψεῦ- 
δος ὡς ἔστι καὶ περὶ λόγον καὶ περὶ δόξαν ἀποδεῖξαι, 
καὶ μετὰ τοῦτο ἴσως ἕτερον, καὶ ἔτ᾽ ἄλλο μετ᾽ ἐκεῖνο" 
καὶ πέρας. ὡς ἔοικεν. οὐδὲν φανήσεταί ποτε. 

ΞΕ). Θαρρεῖν. ὦ Θεαίτητε, χρὴ τὸν καὶ σμικρόν 
τι δυνάμενον εἰς τὸ πρόσϑεν ἀεὶ προϊέναι. τί γὰρ ὅ 
γ᾽ ἀϑυμῶν ἐν τούτοις δράσειεν ἂν ἐν ἄλλοις, ἢ μηδὲν 

ἐν ἐκείνοις ἀνύτων ἢ καὶ πάλιν εἰς τοὔπισϑεν ἀπ- 

ὠσϑείς; σχολῇ που. τὸ κατὰ τὴν παροιμίαν λεγόμενον, 

ὅ γε τοιοῦτος [ ἄν ποτε ἕλοι πόλιν. νῦν δ᾽ ἐπεί, ὠγαϑέ, 

τοῦτο ὃ λέγεις διαπεπέρανται. τό τοι μέγιστον ἡμῖν τεῖχος 

ἡρημένον ἂν εἴη. τὰ δ᾽ ἄλλα ἤδη ῥάω καὶ σμικρότερα. 
ΘΕΑΙ. Καλῶς εἶπεο. 

ΧΙΥΝ. ΞΠ. Ζόγον δὴ πρῶτον καὶ δόξαν, καϑάπερ 
ἐρρήϑη νῦν δή, λάβωμεν. ἵνα ἐναργέστερον ἀπολογισώ- 

ὠξϑα, πότερον αὐτῶν ἅπτεται τὸ μὴ ὃν ἢ παντάπασιν 

ἀληϑῆ μέν ἐστιν ἀμφότερα ταῦτα, ψεῦδος δὲ οὐδέποτε 
οὐδέτερον. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς. 

ΞΕ. Φέρε δή, καϑάπερ ἐπὶ τῶν | εἰδῶν καὶ τῶν 
γραμμάτων ἐλέγομεν, περὶ τῶν ὀνομάτων πάλιν ὡσαύ- 
τῶς ἐπισχεψώμεϑα. φαίνεται γάρ πῃ ταύτῃ τὸ νῦν 
ζητούμενον. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον οὖν δὴ περὶ τῶν ὀνομάτων ὑπ- 
ακουστέον: 

ΞΕ. Εἴτε πάντα ἀλλήλοις ξυναρμόττει εἴτε μηδέν, 
εἴτε τὰ μὲν ἐθέλει, τὰ δὲ μή. 

Ο 
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ΘΕΑΙ. 4ῆλον τοῦτό γε, ὅτι τὰ μὲν ἐϑέλει, τὰ 
δ᾽ οὔ. 

ΞΕ. Τὸ τοιόνδε λέγεις ἴσως, ὅτι τὰ μὲν ἐφεξῆς 

λεγόμενα ᾿ καὶ δηλοῦντά τι ξυναρμόττει, τὰ δὲ τῇ συν- 
ἐχείᾳ μηδὲν σημαίνοντα ἀναρμοστεῖ. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Πῶς τί τοῦτ᾽ εἶπες: 

ΞΕ. Ὅπερ φήϑην ὑπολαβόντα σε προσομολογεῖν. 
ἔστι γὰρ ἡμῖν που τῶν τῇ φωνῇ περὶ τὴν οὐσίαν δηλω- 

μάτων διττὸν γένος. 

ΘΈΕΑΙ. Πῶς; 

ΞΕ. Τὸ μὲν ὀνόματα, τὸ | δὲ ῥήματα κληϑέν. 
ΘΕΑΙ. Εἰπὲ ἑκάτερον. 
Ξ, Τὸ μὲν ἐπὶ ταῖς πράξεσιν ὃν δήλωμα ῥῆμά 

που λέγομεν. 
ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τὸ δέ γ᾽ ἐπ’ αὖ τοῖς ἐκεῖνα πράττουσι σημεῖον 
τῆς φωνῆς ἐπιτεϑὲν ὄνομα. 

ΘΈΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΞΣ. Οὐκοῦν ἐξ ὀνομάτων μὲν μόνων συνεχῶς 

λεγομένων οὐκ ἔστι ποτὲ λόγος, οὐδ᾽ αὖ ῥημάτων χωρὶς 
ὀνομάτων λεχϑέντων. 

ΘΕΑΙ. Ταῦτ᾽ οὐκ ἔμαϑον. 

ΞΕ. 4ῆλον γὰρ ὡς πρὸς ἕτερόν τι | βλέπων ἄρτι 

ξυνωμολόγεις᾽ ἐπεὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐβουλόμην εἰπεῖν, ὅτι 

συνεχῶς ὧδε λεγόμενα ταῦτα οὐκ ἔστι λόγοο. 
ΘΕΛΙ. Πῶς; 
ΞΕ). Οἷον βαδίξει τρέχει καϑεύδει, καὶ τἄλλα ὅσα 

πράξεις σημαίνει ῥήματα, κἂν πάντα τις ἐφεξῆς αὔτ᾽ 
εἴπῃ, λόγον οὐδέν τι μᾶλλον ἀπεργάζξεται. 

ΘΕΑΛΙ. Πῶς γάρ; 
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ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ πάλιν ὅταν λέγηται λέων ἔλα- 
φος ἵππος. ὅσα τε ὀνόματα τῶν τὰς πράξεις αὖ πρατ- 

τόντων ὠνομάσϑη. καὶ κατὰ | ταύτην δὴ τὴν συνέχειαν 

οὐδείς πω ξυνέστη λόγος" οὐδεμίαν γὰρ οὔτε οὕτως 

οὔτ᾽ ἐχείνως πρᾶξιν οὐδ᾽ ἀπραξίαν οὐδὲ οὐσίαν ὄντος 

οὐδὲ μὴ ὄντος δηλοῖ τὰ φωνηϑέντα, πρὶν ἄν τις τοῖς 

ὀνόμασι τὰ δήματα χεράσῃ᾽ τότε δ᾽ ἥρμοσέν τε καὶ 
λόγος ἐγένετο εὐθὺς ἡ πρώτη συμπλοκή, σχεδὸν τῶν 
λόγων ὃ πρῶτος καὶ σμικρότατος. 

ΘΕΑΛΙ. Πῶς ἄρ᾽ ὧδε λέγεις: 
ΞΕ. Ὅταν εἴπῃ τις᾽ ἄνθρωπος μανϑάνει, λόγον 

εἶναι φὴς τοῦτον ἐλάχιστόν τε καὶ πρῶτον; 
ΘΕΑῚ. Ἔγωγε. 

ΞΕ. Ζ4]΄ηλοῖ γὰρ ἤδη που τότε περὶ τῶν ὄντων ἢ 
γιγνομένων ἢ γεγονότων ἢ μελλόντων, καὶ οὐκ ὀνομάζξει 

μόνον, ἀλλά τι περαίνει, συμπλέκων τὰ ῥήματα τοῖς 

ὀνόμασι. διὸ λέγειν τε αὐτὸν ἀλλ᾽ οὐ μόνον ὀνομάξειν 

εἴπομεν, καὶ δὴ καὶ τῷ πλέγματι τούτῳ τὸ ὄνομα 
ἐφϑεγξάμεϑα λόγον. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς. 

ΧΩΥ͂. ΞΕῈ. Οὕτω δὴ καϑάπερ τὰ πράγματα τὰ 
μὲν ἀλλήλοις ἥρμοττε, τὰ δ᾽ οὔ, καὶ περὶ τὰ τῆς φωνῆς 
αὖ σημεῖα τὰ μὲν οὐχ ἁρμόττει, τὰ δὲ | ἁρμόττοντα 
αὐτῶν λόγον ἀπειργάσατο. 

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

ΞΕ, Ἔτι δὴ σμικρὸν τόδε. 
ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. “όγον ἀναγκαῖον, ὅτανπερ ἧ. τινὸς εἶναι λό- 
γον, μὴ δὲ τινὸς ἀδύνατον. 

ΘΈΑΙ. Οὕτως. 
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ΞΕ), Οὐκοῦν καὶ ποιόν τινα αὐτὸν εἶναι δεῖ; 
ΘΈΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ, Προσέχωμεν δὴ τὸν νοῦν ἡμῖν αὐτοῖς. 
ΘΕΑΊΙ. Ζεῖ γοῦν. 

ΞΕ. “έξω τοίνυν σοι λόγον συνϑεὶς πρᾶγμα πρά- 
ἕξει δι᾿ ὀνόματος καὶ ῥήματος" ὅτου δ᾽ ἂν ὃ λόγος ἧ, 
σύ μοι φράζξειν. 

ΘΕΑῚ. | Ταῦτ᾽ ἔσται κατὰ δύναμιν. 
ΞΕ. Θεαίτητος χάϑηται. μῶν μὴ μαχρὸς ὃ λόγος; 

ΘΕΑΙ. Οὔκ, ἀλλὰ μέτριος. 
ΞΕ). Σὸν ἔργον δὴ φράζξειν περὶ οὗ τ᾽ ἐστὶ καὶ ὅτου. 
ΘΕΑΙ. 47ῆλον ὅτι περὶ ἐμοῦ τε χαὶ ἐμός. 

ΞΕ. Τί δὲ ὅδ᾽ αὖ; 

ΘΕΑΙ. Ποῖος: 

ΞΕ. Θεαίτητος, ᾧ νῦν ἐγὼ διαλέγομαι, πέτεται. 

ΘΕΛΑΙ. Καὶ τοῦτον οὐδ᾽ ἂν εἷς ἄλλως εἴποι πλὴν 

ἐμόν τε καὶ περὶ ἐμοῦ. 

ΞΕ. Ποιὸν δέ γέ τινά φαμὲν ἀναγκαῖον ἕχαστον 
εἶναν τῶν λόγων. 

ἔστι 

ΘΕΙΑΙ. | Ναί. 
ΞΕ. Τούτων δὴ ποῖόν τινα ἑκάτερον φατέον εἶναι; 
ΘΕΑΙ. Τὸν μὲν ψευδῇ που, τὸν δὲ ἀληϑῆ. 
ΞΕ. Δέγει δὲ αὐτῶν ὃ μὲν ἀληϑὴς τὰ ὄντα ὡς 

περὶ σοῦ. 
ΘΙΕΑΙ. Τί μήν; 
ΞΕ. Ὁ δὲ δὴ ψευδὴς ἕτερα τῶν ὄντων. 

ΘΕΙ͂ΑΙ. Ναί. ὁ 
ΞΕ. Τὰ μὴ Ὄντ᾽ ἄρα ὡς ὄντα λέγει. 
ΘΈΑΙ. Σ χεδόν. 

ΞΕ. Ὄντων δέ γε ὄντα ἕτερα περὶ σοῦ. πολλὰ 
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μὲν γὰρ ἔφαμεν ὕντα περὶ ἕκαστον εἶναί που, πολλὰ 
δὲ οὐκ ὄντα. 

ΘΈΛΑΛΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ὃν ὕστερον δὴ λόγον εἴρηκα περὶ σοῦ, 

πρῶτον μέν, ἐξ ὧν ὡρισάμεϑα τί ποτ᾽ ἔστι λόγος, 
ἀναγκαιότατον αὐτὸν ἕνα τῶν βραχυτάτων εἶναι. 

ΘΕΑΙ. Νῦν δὴ γοῦν ταύτῃ ξυνωμολογήσαμεν. 

ΞΕΙ. Ἔπειτα δέ γε τινός. 

ΘΈΕΑΛΙ. Οὕτως. 

ΞΕ. Εἰ δὲ μὴ ἔστι σός. οὐκ ἄλλου γε οὐδενός. 
ΘΕΑΙ. Πῶς γάρ: 

ΞΕ. Μηδενὸς δὲ ὧν οὐδ᾽ ἂν λόγος εἴη τὸ παράπαν" 
ἀπεφήναμεν γὰρ ὅτι τῶν ἀδυνάτων ἦν λόγον ὄντα μηδε- 
νὸς εἶναι λόγον. 

ΘΈΑΙ. Ὀρϑύτατα. 
ΞΕ). | Περὶ δὴ σοῦ λεγόμενα μέντοι ϑάτερα ὡς τὰ 

αὐτὰ καὶ μὴ ὄντα ὡς ὄντα, παντάπασιν ὡς ἔοικεν ἡ 

τοιαύτη σύνϑεσις ἔκ τε ῥημάτων γιγνομένη καὶ ὀνομά- 

τῶν Ὄντως τὲ καὶ ἀληϑῶς γίγνεσϑαι λόγος ψευδής. 

ΘΈΑΙ. ᾿᾽Ζληϑέστατα μὲν οὖν. 
ΧΙΥ͂Π. ΞΠΗ. Τί δὲ δή; διάνοιά τε καὶ δόξα καὶ 

φαντασία, μῶν οὐκ ἤδη δῆλον ὅτι ταῦτα τὰ γένη ψευδῆ 

τε καὶ ἀληϑῆ πάνϑ᾽ ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς ἐγγίγνεται; 
ΘΈΑΙ. Πῶς; 

ΞΕ. Ὧ δ᾽ εἴσει ῥᾷον, ἂν πρῶτον λάβῃς. τί ποτ᾽ 
ἔστι καὶ τί | διαφέρουσιν ἕκαστα ἀλλήλων. 

ΘΈΑΙ. Ζύδου μόνον. 

ΞΕ. Οὐκοῦν διάνοια μὲν καὶ λόγος ταὐτόν" πλὴν 

ὁ μὲν ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς 

γιγνόμενος τοῦτ᾽ αὐτὸ ἡμῖν ἐπωνομάσϑη. διάνοια; 
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ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΞΕ, Τὸ δέ γ᾽ ἀπ᾽ ἐκείνης ῥεῦμα διὰ τοῦ στόματος 
ἰὸν μετὰ φϑόγγου κέκληται λόγος; 

ΘΈΑΙ. ᾿΄Ζ4ληϑῆ. 

Ξ, Καὶ μὴν ἐν λόγοις αὐτὸ ἴσμεν ὄν --- 
ΘΈΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ, Φάσιν τὲ καὶ ἀπόφασιν. 
ΘΈΑΙ. Ἴσμεν. 

264 ΞΕ. Ὅταν οὖν τοῦτο ἐν ψυχῇ κατὰ διάνοιαν ἐγγί- 
γνηται μετὰ σιγῆς. πλὴν δόξης ἔχεις ὅτι προσείπῃς αὐτό; 

ΘΕΑΛΙ. Καὶ πῶς; 

ΞΙ. Τί δ᾽ ὅταν μὴ καϑ᾽ αὑτὴν ἀλλὰ δι’ αἰσϑήσεως 
παρῇ τινι τὸ τοιοῦτον αὖ πάϑος, ἄρ᾽ οἷόν τε ὀρϑῶς 
εἰπεῖν ἕτερόν τι πλὴν φαντασίαν; 

ΘΕΑΙ. Οὐδέν. 

ΞΗ, Οὐκοῦν ἐπείπερ λόγος ἀληϑὴς ἦν καὶ ψευδής, 

τούτων δ᾽ ἐφάνη διάνοια μὲν αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ψυχῆς 
διάλογος, δόξα δὲ διανοίας ἀποτελεύτησις, φαίνεται δὲ 

Β ὃ | λέγομεν σύμμιξις αἰσϑήσεως καὶ δόξης, ἀνάγκη δὴ ἡ 
καὶ τούτων τῷ λόγῳ ξυγγενῶν ὄντων ψευδῆ τὲ αὐτῶν 
ἔνια καὶ ἐνίοτε εἶναι. 

ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΞΕ. ΜΚατανοεῖς οὖν ὅτι πρότερον εὑρέϑη ψευδὴς 

δόξα καὶ λόγος, ἢ κατὰ τὴν προσδοκίαν ἣν ἐφοβήϑημεν 

ἄρτι, μὴ παντάπασιν ἀνήνυτον ἔργον ἐπιβαλλοίμεϑα 
ξητοῦντες αὐτό; 

ΘΕΑΊΙ. Κατανοῶ. 

ΧΙΥΠΠ. ΞΜ. ΜΜἝὴ τοίνυν μηδ᾽ εἰς τὰ λοιπὰ ἀϑυ- 
Ο μῶμεν. ἐπειδὴ γὰρ πέφανται ταῦτα, τῶν | ἔμπροσϑεν 
ἀναμνησθῶμεν κατ᾽ εἴδη διαιρέσεων. 
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ΘΙΕΑΙ. Ποίων δή; 

ΞΕ. 4Διειλόμεϑα τῆς εἰδωλοποιικῆς εἴδη δύο, τὴν 
μὲν εἰχαστικήν, τὴν δὲ φανταστικήν. 

ΘΕΑῚ. Ναί. 
ΞΕ, Καὶ τὸν σοφιστὴν εἴπομεν ὡς ἀποροῖμεν εἰς 

ὁποτέραν ϑήσομεν. 

ΘΈΑΙ. Ἦν ταῦτα. 
ΞΣ, Καὶ τοῦϑ᾽ ἡμῶν ἀπορουμένων ἔτι μείξων 

κατεχύϑη σδκοτοδινία, φανέντος τοῦ λόγου τοῦ πᾶσιν 

ἀμφισβητοῦντος, ὡς οὔτε εἰκὼν οὔτε εἴδωλον οὔτε φάν- 

ταῦμα εἴη τὸ παράπαν οὐδὲν | διὰ τὸ μηδαμῶς μηδέποτε 
μηδαμοῦ ψεῦδος εἶναι. 

ΘΕΑΙ, Ζέγεις ἀληϑῆ. 

ΞΕ. Νῦν δέ γ᾽ ἐπειδὴ πέφανται μὲν λόγος, πέφαν- 

ται δ᾽ οὖσα δόξα ψευδής, ἐγχωρεῖ δὴ μιμήματα τῶν 
ὄντων εἶναι καὶ τέχνην ἐκ ταύτης γίγνεσϑαι τῆς δια- 
ϑέσεως ἀπατητικήν. 

ΘΕΑῚ. ἘΕγχωρεῖ. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ὅτι γ᾽ ἦν ὁ σοφιστὴς τούτων πότε- 

ρον, διωμολογημένον ἡμῖν ἐν τοῖς πρόσϑεν ἦν. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Πάλιν τοίνυν ἐπιχειρῶμεν, σχίζοντες διχῇ τὸ 
᾿προτεϑὲν γένος, πορεύεσϑαι κατὰ τοὐπὶ δεξιὰ ἀεὶ μέρος 
τοῦ τμηϑέντος, ἐχόμενοι τῆς τοῦ σοφιστοῦ κοινωνίας, ἕως 

ἂν αὐτοῦ τὰ κοινὰ πάντα περιελόντες, τὴν οἰκείαν λιπόν- 
τὲς φύσιν ἐπιδείξωμεν μάλιστα μὲν ἡμῖν αὐτοῖς, ἔπειτα δὲ] 
καὶ τοῖς ἐγγυτάτω γένει τῆς τοιαύτης μεϑόδου πεφυκόσιν. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς. 
ΞΕ. Οὐκοῦν τότε μὲν ἠρχόμεϑα ποιητικὴν καὶ 

χτητικὴν τέχνην διαιρούμενοι; 

2ρ0ὅ 
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ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ, Καὶ τῆς κτητικῆς ἐν ϑηρευτικῇ καὶ ἀγωνίᾳ καὶ 
ἐμπορικῇ καί τισιν ἐν τοιούτοις εἴδεσιν ἐφαντάξεϑ'᾽ ἡμῖν; 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Νῦν δέ γ᾽ ἐπειδὴ μιμητικὴ περιείληφεν αὐτὸν 

τέχνη. δῆλον ὡς αὐτὴν τὴν ποιητικὴν δίχα διαιρετέον 
Β πρώτην. ἡ γάρ που μέμησις ποίησίς τίς ἐστιν, εἰδώλων 

μέντοι, φαμέν. ἀλλ᾽ οὐκ αὐτῶν ἑκάστων" ἦ γάρ; 

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ποιητικῆς δὴ πρῶτον δύο ἔστω μέρη. 
ΘΕΑΙ. Ποίω: 

ΞΕ. Τὸ μὲν ϑεῖον, τὸ δ᾽ ἀνθρώπινον. 
ΘΕΑΙ. Οὔπω μεμάϑηκα. 

ΧΙΙΧ, ΞΠ. Ποιητικήν, εἴπερ μεμνήμεϑα τὰ κατ᾽ 
ἀρχὰς λεχϑέντα, πᾶσαν ἔφαμεν εἶναι δύναμιν, ἥτις 
ἂν αἰτία γίγνηται τοῖς μὴ πρότερον οὖσιν ὕστερον 
γίγνεσθαι. 

ΘΕΑΙ. ΜἝεμνήμεϑα. 

0 ΞΕ. Ζῷα δὴ ἰ πάντα ϑνητὰ καὶ φυτά, ὅσα τ᾽ ἐπὶ 
γῆς ἔκ σπερμάτων καὶ ῥιζῶν φύεται καὶ ὅσα ἄψυχα ἐν 

γῇ ξυνίσταται σώματα τηκτὰ καὶ ἄτηχτα, μῶν ἄλλου 

τινὸς ἢ ϑεοῦ δημιουργοῦντος φήσομεν ὕστερον γίγνεσϑαι 

πρότερον οὐκ ὕντα; ἢ τῷ τῶν πολλῶν δόγματι καὶ ῥήματι 
χρώμενοι --- 

ΘΕΑΙ. Ποίῳ; 

ΞΕ, Τῷ τὴν φύσιν αὐτὰ γεννᾶν ἀπό τινος αἰτίας 
αὐτομάτης καὶ ἄνευ διανοίας φυούσης. ἢ μετὰ λόγου τε 

καὶ ἐπιστήμης ϑείας ἀπὸ ϑεοῦ γιγνομένης; 
Ὀ ΘΈΑΙ. Ἐγὼ || μὲν ἴσως διὰ τὴν ἡλικίαν πολλάκις 

ἀμφότερα μεταδοξάξω" νῦν μὴν βλέπων εἰς σὲ καὶ ὑπο- 
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λαμβάνων οἴεσϑαί σε κατά γε ϑεὸν αὐτὰ γίγνεσϑαι, 

ταύτῃ καὶ αὐτὸς νενόμικα. 

ΞΗ. Καλῶς γε. ὦ Θεαίτητε" καὶ εἰ μέν γέ σε ἡγού- 
μεϑα τῶν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἄλλως πὼς δοξαξόντων 

εἶναι, νῦν ἂν τῷ λόγῳ μετὰ πειϑοῦς ἀναγκαίας ἐπεχει- 
ροῦμεν ποιεῖν ὁμολογεῖν᾽ ἐπειδὴ δέ σου καταμανϑάνω 

τὴν φύσιν, ὅτι καὶ ἄνευ τῶν παρ᾽ ἡμῶν λόγων αὐτὴ 
πρόσεισιν ἐφ᾽ ἅπερ νῦν ἕλκεσϑαι φῇς. ἐάσω" χρόνος γὰρ 

ἐκ περιττοῦ γίγνοιτ᾽ ἄν" ἀλλὰ ϑήσω τὰ μὲν φύσει λεγό- 
μενα ποιεῖσϑαι ϑείᾳ τέχνῃ, τὰ δ᾽ ἐκ τούτων ὑπ᾽ ἀνθρώπων 
ξυνιστάμενα ἀνθρωπίνῃ. καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον 

δύο ποιητικῆς γένη, τὸ μὲν ἀνθρώπινον εἶναι, τὸ δὲ ϑεῖον. 
ΘΈΑΙ. Ὀρϑῶς. 
ΞΕ. Τέμνε δὴ δυοῖν οὔσαιν δίχα ἑκατέραν αὖϑις. 
ΘΕΑΛΙ. Πῶς: 
ΞΕ. Οἷον , τότε μὲν κατὰ πλάτος τέμνων τὴν ποιη- 

τικὴν πᾶσαν, νῦν δὲ αὖ κατὰ μῆκος. 
ΘΕΙ͂ΑΙ. Τετμήσϑω. 

ΞΕ, Τέτταρα μὴν αὐτῆς οὕτω τὰ πάντα μέρη γίγνε- 

ται, δύο μὲν τὰ πρὸς ἡμῶν, ἀνθρώπεια, δύο δ᾽ αὖ τὰ 
πρὸς ϑεῶν. ϑεῖα. 

ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ. Τὰ δέ γ᾽ ὡς ἑτέρως αὖ διῃρημένα. μέρος μὲν 
ἕν ἀφ᾽ ἑκατέρας τῆς μερίδος αὐτοποιητικόν, τὼ δ᾽ ὑπο- 
λούίπω σχεδὸν μάλιστ᾽ ἂν λεγοίσϑην εἰδωλοποιικώ" καὶ 

κατὰ ταῦτα δὴ πάλυν ἡ ποιητικὴ διχῇ διαιρεῖται. 

ΘΈΑΙ. Ζέγε 1 ὅπῃ ἑκατέρα αὖϑιςο. 
Τ,. ΞΕ. Ἡμεῖς μέν που καὶ τἄλλα ξῷα καὶ ἐξ ὧν τὰ 

πεφυκότ᾽ ἐστί, πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ τούτων ἀδελφά, ϑεοῦ 
γεννήματα πάντα ἴσμεν αὐτὰ ἀπειργασμένα ἕκαστα᾽ ἢ πῶς; 

206 
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ΘΕΑΙ. Οὕτως. 

ΞΕ, Τούτων δέ γε ἑκάστων εἴδωλα, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτά 
παρέπεται, δαιμονίᾳ καὶ ταῦτα μηχανῇ γεγονότα. 

ΘΕΑῚ. Ποῖα; 

ΞΕ), Τά τε ἐν τοῖς ὕπνοις καὶ ὅσα μεϑ' ἡμέραν 
φαντάσματα αὐτοφυῆ λέγεται, σκιὰ μὲν ὅταν ἐν τῷ πυρὶ 

σχότος ἐγγίγνηται, διπλοῦν δὲ ἡνίκ᾽ ἂν φῶς οἰκεῖόν τε 
καὶ ἀλλότριον περὶ τὰ λαμπρὰ καὶ λεῖα εἰς ἕν ξυνελ- 
ϑὺν τῆς ἔμπροσϑεν εἰωϑυίας ὄψεως ἐναντίαν αἴσϑησιν 

παρέχον εἶδος ἀπεργάζηται. 
ΘΕΑΙ. 4Ζύο γὰρ οὖν ἐστι ταῦτα ϑείας ἔργα ποιή- 

σεως. αὐτό τε καὶ τὸ παρακολουϑοῦν εἴδωλον ἑκάστῳ. 
ΞΕ). Τί δὲ τὴν ἡμετέραν τέχνην; ἄρ᾽ οὐκ αὐτὴν μὲν 

οἰκίαν οἰκοδομικῇ φήσομεν ποιεῖν, γραφικῇ δέ τιν᾽ ἑτέραν, 
οἷον ὄναρ ἐμθφῶσιναν ἐγρηγορόσιν ἀπειργασμένην; 

ΘΕΑΊΙ. | Πάνυ μὲν οὖν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα οὕτω κατὰ δύο διττὰ ἔργα 

τῆς ἡμετέρας αὖ ποιητικῆς πράξεως, τὸ μὲν αὐτό, φαμέν, 

αὐτουργικῇ, τὸ δὲ εἴδωλον εἰδωλοποιικῇ. 
ΘΕΑΙ. Νῦν μᾶλλον ἔνδθ θοῈ καὶ τέϑημι δύο διχῇ 

ποιητικῆς εἴδη" ϑείαν μὲν καὶ ἀνθρώσαννΝ κατὰ ϑάτερον 

τμῆμα, κατὰ δὲ ϑάτερον τὸ μὲν αὐτῶν ὄν, τὸ δὲ ὁμοιω- 

μάτων τινῶν γέννημα. 
71. ΞΕ. Τῆς τοίνυν εἰδωλουργικῆς ἀναμνησϑῶ- 

μὲν ὅτι τὸ μὲν εἰκαστικόν, τὸ δὲ φανταστικὸν ἔμξλλεν 

εἶναι γένος. εἶ τὸ [ ψεῦδος ὄντως ὃν ψεῦδος καὶ τῶν 

ὄντων ἕν τι φανείη πεφυκός. 
ΘΕΑΙ. Ἦν γὰρ οὖν. 
ΞΕ. Οὐχοῦν ἐφάνη τε καὶ διὰ ταῦτα δὴ κατ- 

αριϑμήσομεν αὐτὼ νῦν ἀναμφισβητήτως εἴδη δύο; 
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ΘΕΑΙ. Ναί. 

ΞΕ). Τὸ τοίνυν φανταστικὸν αὖϑις διορέζωμεν δίχα. 

ΘΕΑΙ. πῇ; 

ΞΕ. Τὸ μὲν δι᾽ ὀργάνων γιγνόμενον, τὸ δὲ αὐτοῦ 
παρέχοντος ἑαυτὸν ὄργανον τοῦ ποιοῦντος τὸ φάντασμα. 

ΘΕΑΙ. Πῶς φής: 

ΞΕ). Ὅταν, οἶμαι, τὸ σὸν σχῆμά τις τῷ ἑαυτοῦ χρώ- 
μενος σώματι προσόμοιον ἢ φωνὴν φωνῇ φαίνεσϑαι ποιῇ, 

μίμησις τοῦτο τῆς φανταστικῆς μάλιστα κέκληταί που. 

ἜΘΕΑ,ΑΙ. Ναί. 
ΞΕ, Μιμητικὸν δὴ τοῦτο αὐτῆς προσειπόντες ἀπο- 

νειμώμεϑα᾽ τὸ δ᾽ ἄλλο πᾶν ἀφῶμεν μαλακισϑέντες καὶ 
παρέντες ἑτέρῳ συναγαγεῖν τε | εἰς ἕν καὶ πρέπουσαν 
ἐπωνυμίαν ἀποδοῦναί τιν᾽ αὐτῷ. 

ΘΕΑΙ. Νενεμήσϑω. τὸ δὲ μεϑείσϑω. 
ΞΕ. Καὶ μὴν καὶ τοῦτο ἔτι διπλοῦν, ὦ Θεαίτητε, 

ἄξιον ἡγεῖσϑαι" δι᾿ ἃ δέ, σκόπει. 

ΘΕΙ͂ΑΙ, “Ζέγε. 
ΞΙ, Τῶν μιμουμένων οἱ μὲν εἰδότες ὃ μιμοῦνται 

τοῦτο πράττουσιν, οἵ δ᾽ οὐχ εἰδότες. καίτοι τίνα μείζω 

διαίρεσιν ἀγνωσίας τε καὶ γνώσεως ϑήσομεν; 

ΘΙΕΑΙ. Οὐδεμίαν. 

ΞΕ, Οὐκοῦν τό γε ἄρτι λεχϑὲν εἰδότων ἦν μίμημα: 
τὸ γὰρ σὸν σχῆμα καὶ σὲ γιγνώσκων ἄν τις μιμήσαιτο. 

ΘΈΑΙ. | Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ, Τί δὲ δικαιοσύνης τὸ σχῆμα καὶ ὅλης ξυλλήβ- 
δὴν ἀρετῆς: ἄρ᾽ οὐκ ἀγνοοῦντες μέν, δοξάξοντες δέ 

πῃ. σφόδρα ἐπιχειροῦσι πολλοὶ τὸ δοκοῦν σφίσι τοῦτο 
ὡς ἐνὸν αὐτοῖς προϑυμεῖσϑαι φαίνεσϑαι ποιεῖν, ὅτι 
μάλιστα ἔργοις τε καὶ λόγοις μιμούμενοι; 

207 

σ 
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ΘΕΑΙ. Καὶ πάνυ γε πολλοί. 

ΞΕ. Μῶν οὖν πάντες ἀποτυγχάνουσι τοῦ δοκεῖν 
εἶναι δίκαιοι μηδαμῶς ὄντες; ἢ τούτου πᾶν τοὐναντίον; 

ΘΕΑΙ. Πᾶν. 

ΞΕ, Μιμητὴν δὴ τοῦτόν γε ἕτερον ἐκείνου | 
Ὁ λεκτέον οἶμαι, τὸν ἀγνοοῦντα τοῦ γιγνώσκοντος. 

208 

ΘΕΑΙ. Ναί. 
11. ΞΕ. Πόϑεν οὖν ὄνομα ἑκατέρῳ τις αὐτῶν 

λήψεται πρέπον; ἢ δῆλον δὴ χαλεπὸν ὄν, διότι τῆς τῶν 

γενῶν κατ᾽ εἴδη διαιρέσεως παλαιά τις, ὡς ἔοικεν, αἰτία 
τοῖς ἔμπροσϑεν καὶ ἀσύννους παρῆν, ὥστε μηδ᾽ ἐπιχει- 
ρεῖν μηδένα διαιρεῖσϑαι" καϑὸ δὴ τῶν ὀνομάτων ἀνάγκη 

μὴ σφόδρα εὐπορεῖν. ὅμως δέ, κἂν εἰ τολμηρότερον 
εἰρῆσϑαι, διαγνώσεως ἕνεχα τὴν μὲν μετὰ δόξης μίμη- 
σιν δοξομιμητικὴν προσείπωμεν, τὴν δὲ μετ᾽ ἐπιστή- 
μης ἱστορικήν τινα μίμησιν. 

ΘΕΑΙ. Ἔστω. 
ΞΕ, Θατέρῳ τοίνυν χρηστέον: ὁ γὰρ σοφιστὴς 

οὐκ ἐν τοῖς εἰδόσιν ἦν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μιμουμένοις δή. 
ΘΈΑΙ. Καὶ μάλα. 

ΞΕ. Τὸν δοξομιμητὴν δὴ σκοπώμεϑα ὥσπερ σίδη- 

ρον, δἴτε ὑγιὴς εἴτε διπλόην ἔτ᾽ ἔχων τινά ἐστιν ἐν ἑαυτῷ. 
ΘΕΑΛΊΙ. Σκοπῶμεν. 

ΞΠ. Ἔχει τοίνυν καὶ μάλα συχνήν. ὃ μὲν γὰρ 
εὐήϑης [ αὐτῶν ἐστιν, οἰόμενος εἰδέναι ταῦτα ἃ δοξά- 

ξει' τὸ δὲ ϑατέρου σχῆμα διὰ τὴν ἐν τοῖς λόγοις 
κυλίνδησιν ἔχει πολλὴν ὑποψίαν καὶ φόβον, ὡς ἀγνοεῖ 
ταῦτα ἃ πρὸς τοὺς ἄλλους ὡς εἰδὼς ἐδσχημάτισται. 

ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ἔστιν ἑκατέρου γένους ὧν 
εἴρηκας. 
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ΞΕ. Οὐκοῦν τὸν μὲν ἁπλοῦν μιμητήν τινα, τὸν 

δὲ εἰρωνικὸν μιμητὴν ϑήσομεν; 
ΘΈΑΙ. Εἰκὸς γοῦν. 

ΞΕ, Τούτου δ᾽ αὖ τὸ γένος ἕν ἢ δύο φῶμεν; 
ΘΕΙΑΙ. “ορα σύ. 
ΞΕ, Σχοπῶ᾽" καί μοι διττὼ | καταφαίνεσϑόν τινε" Β 

τὸν μὲν δημοσίᾳ τε καὶ μακροῖς λόγοις πρὸς πλήϑη 
δυνατὸν εἰρωνεύεσϑαι καϑορῶ, τὸν δὲ ἰδία τε καὶ βρα- 
χέσι λόγοις ἀναγκχάξοντα τὸν προσδιαλεγόμενον ἐναν- 

τιολογεῖν αὐτὸν αὑτῷ. 
ΘΈΑΙ. Ζέγεις ὀρϑότατα. 

ΞΕ. Τίνα οὖν ἀποφαινώμεϑα τὸν μακρολογώτερον 
εἶναι; πότερα πολιτικὸν ἢ δημολογικόν; 

ΘΈΑΙ. 4Ζημολογικόν. 

ΞΕ. Τί δὲ τὸν ἕτερον ἐροῦμεν; σοφὸν ἢ σοφιστικόν; 
ΘΕΑΙ. Τὸ μέν που σοφὸν ἀδύνατον, ἐπείπερ οὐκ 

εἰδότα | αὐτὸν ἔϑεμεν" μιμητὴς δ᾽ ὧν τοῦ σοφοῦ δῆλον Ο 

ὅτι παρωνύμιον αὐτοῦ τι λήψεται, καὶ σχεδὸν ἤδη με- 

μάϑηκα ὅτι τοῦτον δεῖ προσειπεῖν ἀληϑῶς αὐτὸν ἐκχεῖ- 

νον τὸν παντάπασιν ὄντως σοφιστήν. 

ΞΕ. Οὐχοῦν συνδήσομεν αὐτοῦ, καϑάπερ ἔμπρο- 
ὄϑεν, τοὔνομα συμπλέξαντες ἀπὸ τελευτῆς ἐπ᾽ ἀρχήν; 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Τὸ δὴ τῆς ἐναντιοποιολογικῆς εἰρωνικοῦ μέ- 

ρους τῆς δοξαστικῆς μιμητικόν, τοῦ φανταστικοῦ γένους 

ἀπὸ τῆς | εἰδωλοποιικῆς οὐ ϑεῖον ἀλλ᾽ ἀνθρωπικὸν τῆς Ὦ 
ποιήσεως ἀφωρισμένον ἐν λόγοις τὸ ϑαυματοποιικὸν 

μόριον, ταύτης τῆς γενεᾶς τε καὶ αἵματος ὃς ἂν φῇ τὸν 

ὄντως σοφιστὴν εἶναι, τἀληϑέστατα, ὡς ἔοικεν, ἐρεῖ. 

ΘΕΙΑΙ͂. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ῬΙΑΤΟῚ πρεε τ ιετ ὅτ᾿ 90 



ΠΟΛΊΤΙΚΟΣ 

[ἢ περὶ βασιλείας, λογικός]. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟῪ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΞΈΝΟΣ, 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΝΕΏΤΕΡΟΣ. 

δύ. 11 

257 1. Σῶ, Ἦ πολλὴν χάριν ὀφείλω σοι τῆς Θεαιτήτου 
γνωρίσεως. ὦ Θεόδωρε, ἅμα καὶ τῆς τοῦ ξένου. 

ΘΕΟ. Τάχα δέ γε, ὦ Σώκρατες. ὀφειλήσεις ταύτης 
τριπλασίαν, ἐπειδὰν τόν τε πολιτικὸν ἀπεργάσωνταί 
σοι καὶ τὸν φιλόσοφον. 

Σ(. Εἶεν" οὕτω τοῦτο, ὦ φίλε Θεόδωρε, φήαν ν 

ἀκηκοότες εἶναι τοῦ περὶ μὰ... καὶ τὰ γεωμετρικὰ 
κρατίστου; 

Ι ΘΕΟ. Πῶς, ὦ δ ϑνδεια, 

Σ Ὁ. Τῶν ἀνδρῶν ἕκαστον ϑέντος τῆς ἴδης ἀξίας, 

οἱ τῇ τιμῇ πλέον ἀλλήλων ἀφεστᾶσιν ἢ κατὰ τὴν ἀναλογίαν 

τὴν τῆς ὑμετέρας τέχνης. 

ΘΕΟ. Εὖ γε νὴ τὸν ἡμέτερον ϑεόν, ὦ Σώκρατες, 
τὸν ἄμμωνα, καὶ δικαίως, καὶ πάνυ μὲν οὖν μνημονι- 

κῶς ἐπέπληξάς μοι τὸ περὶ τοὺς λογισμοὺς ἁμάρτημα. 

καὶ σὲ μὲν ἀντὶ τούτων εἰς αὖϑις μέτειμι" σὺ δ᾽ ἡμῖν, 
ὦ ξένε, μηδαμῶς ἀποκάμῃς χαριξόμενος, ἀλλ᾽ ἑξῆς, εἴτε 
τὸν πολιτικὸν ἄνδρα πρότερον | εἴτε τὸν φιλόσοφον 

προαιρεῖ, προελόμενος διέξελϑε. 

ΞΕ. Ταῦτ᾽, ὦ Θεόδωρε, ποιητέον, ἐπείπερ ἅπαξ 
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γε ἐγχεχειρήχαμεν, καὶ οὐκ ἀποστατέον πρὶν ἂν αὐτῶν 
πρὸς τὸ τέλος ἔλϑωμεν. ἀλλὰ γὰρ περὶ Θεαιτήτου τοῦδε 

τί χρὴ δρᾶν με; 

ΘΕΟ. Τοῦ πέρι; 
ΞΕ. Ζιαναπαύσωμεν αὐτὸν μεταλαβόντες αὐτοῦ 

τὸν συγγυμναστὴν τόνδε Σωκράτη; ἢ πῶς συμβου- 

λεύειο: 

ΘΕΟ. Καϑάπερ εἶπες, μεταλάμβανε" νέω γὰρ ὄντε 
ῥᾷον οἴσετον πάντα πόνον ἀναπαυομένω. 

Ι Σ. Καὶ μὴν κινδυνεύετον, ὦ ξένε. ἄμφω ποϑὲν 
ἐμοὶ ξυγγένειαν ἔχειν τινά. τὸν μέν γε οὖν ὑμεῖς κατὰ 

τὴν τοῦ προσώπου φύσιν ὅμοιον ἐμοὶ φαίνεσϑαί φατε, 

τοῦ δ᾽ ἡμῖν ἡ κλῆσις ὁμώνυμος οὖσα καὶ ἡ ] πρόσρησις 

παρέχεταί τινα οἰκειότητα. δεῖ δὴ τούς γὲ ξυγγενεῖς 

ἡμᾶς ἀεὶ προϑύμως διὰ λόγων ἀναγνωρίζειν. Θεαιτήτῳ 

μὲν οὖν αὐτός τε συνέμιξα χϑὲς διὰ λόγων καὶ νῦν 
ἀκήκοα ἀποκρινομένου, Σωκράτους δὲ οὐδέτερα" δεῖ δὲ 

σχέψασϑαι καὶ τοῦτον. ἐμοὶ μὲν οὖν εἰς αὖϑις, σοὶ δὲ 

νῦν ἀποχρινέσϑω. 

ΞΕ. Ταῦτ᾽ ἔσται. ὦ Σώκρατες, ἀκούεις δὴ Σω- 
χράτους: 

ΝΕΟΣ Σὼ. Ναί. 

ΞΕ. Συγχωρεῖς οὖν οἷς λέγει; 

ΝΕ. Σῶ, Πάνυ μὲν οὖν. 

1} 
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ΞΕ). Οὐ | τὰ σὰ κωλύειν φαίνεται. δεῖ δὲ ἴσως Β 

ἔτι ἧττον τἀμὰ διακωλύειν. ἀλλὰ δὴ μετὰ τὸν σοφιστὴν 
ἀναγκαῖον, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, τὸν πολιτικὸν ἄνδρα 

διαξητεῖν νῷν" καί μοι λέγε, πότερον τῶν ἐπιστημόνων 

τιν᾽ ἡμῖν καὶ τοῦτον ϑετέον, ἢ πῶς; 
ΝΕ. Σῷ. Οὕτωο. 

890: 
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1. ΞΕ. Τὰς ἐπιστήμας ἄρα διαληπτέον, ὥσπερ 
ἡνίκα τὸν πρότερον ἐσκοποῦμεν; 

ΝΕ. Σῶ, Τάχ᾽ ἄν. 
ΞΕ. Οὐ μὲν δὴ κατὰ ταὐτόν γε, ὦ Σώκρατερ, 

φαίνεταί μοι τμῆμα. 

ΝΕ. Σῶ. Τί μήν; 
0 [ ΞΕ. Κατ᾽ ἄλλο. 

ΝΕ. Σῶ. Ἐοικέ γε. 

ΞΕ. Τὴν οὖν πολιτικὴν ἀτραπὸν πῇ τις ἀνευρή- 
σει; δεῖ γὰρ αὐτὴν ἀνευρεῖν, καὶ χωρὶς ἀφελόντας ἀπὸ 
τῶν ἄλλων ἰδέαν αὐτῇ μίαν ἐπισφραγίσασϑαι, καὶ ταῖς 

ἄλλαις ἐκτροπαῖς ἕν ἄλλο εἶδος ἐπισημηναμένους ἁπά- 

σας τὰς ἐπιστήμας ὡς οὔσας δύο εἴδη διανοηϑῆναι τὴν 

ψυχὴν ἡμῶν ποιῆσαι. 

ΝΕ. Σῷ. Τοῦτ᾽ ἤδη σόν, οἶμαι, τὸ ἔργον, ὦ 
ξένε, ἀλλ᾽ οὐκ ἐμὸν γίγνεται. 

" ΞΕ. ΖΔεῖ γε μήν, ὦ Σώκρατες, αὐτὸ | εἶναι καὶ 
σόν. ὅταν ἐμφανὲς ἡμῖν γένηται. 

ΝΕ. ΣΩῶ. Καλῶς εἴπεο. 

ΞΕ. Ἶρ᾽ οὖν οὐκ ἀριϑμητικὴ μὲν καί τινες ἕτεραι 
ταύτῃ συγγενεῖς τέχναι ψιλαὶ τῶν πράξεών εἰσι, τὸ 
δὲ γνῶναι παρέσχοντο μόνον; 

ΝΗ. Σ,ὼ. Ἔστιν οὕτωο. 

ΞΕ. 41 δέ γε περὶ τεκτονικὴν αὖ καὶ σύμπασαν 
χειρουργίαν ὥσπερ ἐν ταῖς πράξεσιν ἐνοῦσαν σύμφυτον 

Ἑ τὴν ἐπιστήμην | κέχτηνται, καὶ συναποτελοῦσι τὰ γιγνό- 

μενα ὑπ᾽ αὐτῶν σώματα πρότερον οὐκ ὄντα. 
ΝΕ. Σῶ. Τί μήν; 
ΞΕ. Ταύτῃ τοίνυν συμπάσας ἐπιστήμας διαίρει, 

τὴν μὲν πρακτικὴν προσειπών, τὴν δὲ μόνον γνωστικήν. 
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ΝΕ. Σῷ. Ἔστω σοι ταῦϑ᾽ ὡς μιᾶς ἐπιστήμης τῆς 

ὅλης εἴδη δύο. 
ΞΕ). Πότερον οὖν τὸν πολιτικὸν χαὶ βασιλέα καὶ 

δεσπότην καὶ ἔτ᾽ οἰκονόμον ϑήσομεν ὡς ἕν πάντα ταῦτα 

προσαγορεύοντες. ἢ τοσαύτας τέχνας αὐτὰς εἶναι φῶ- 

μὲν, ὅσαπερ ὀνόματα ἐρρήϑη; μᾶλλον δέ μοι δεῦρο ἕπου. 
ΜΗ Σῶ. Πῇ; 

ΞΕ. Τῇδε. εἴ τῴ τις τῶν δημοσιευόντων ἰατρῶν 
ἱκανὸς ξυμβουλεύειν ἰδιωτεύων αὐτός, ἄρ᾽ οὐκ ἀναγ- 
καῖον αὐτῷ προδσαγορεύεσϑαι τοὔνομα τῆς τέχνης ταὐ- 

τὸν ὕπερ ᾧ συμβουλεύει: 

ΝΕ., Σῶ. Ναί. 

ΞΕ. Τί δ᾽; ὅστις βασιλεύοντι χώρας ἀνδρὶ παρ- 

αἰνεῖν δεινὸς ἰδιώτης ὧν αὐτός, ἄρ᾽ οὐ φήσομεν ἔχειν 

αὐτὸν τὴν ἐπιστήμην ἣν ἔδει τὸν ἄρχοντα αὐτὸν κε- 

χτῆσϑαιυ; 

ΝΕ. Σ(. Φήσομεν. 
ΞΕ;. ᾿4λλὰ μὴν ἥ γε ἀληϑινοῦ βασιλέως ] βασιλική; 
ΝΗ Σῶ. Ναί. 

ΞΕ. Ταύτην δὲ ὁ χεχτημένος οὐκ, ἄντε ἄρχων 
ἄντ᾽ ἰδιώτης ὧν τυγχάνῃ, πάντως κατά γε τὴν τέχνην 

αὐτὴν βασιλικὸς ὀρθῶς προσρηϑήσδεται:; 

ΝΕ. ΣᾺ). Ζίκαιον γοῦν. 

ΞΕ). Καὶ μὴν οἰκονόμος γε καὶ δεσπότης ταὐτόν. 
Δ π ΣΟ. Τί μήν; 

ΞΕ, Τί δέ; μεγάλης σχῆμα οἰχήσεως ἢ σμικρᾶς 
αὖ πόλεως ὄγκος μῶν τι πρὸς ἀρχὴν διοίσετον; 

ΝΕ. Σῶ. Οὐδέν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν, ὃ νῦν δὴ διεσκοπούμεϑα, φανερὸν 

ὡς ἐπιστήμη μία περὶ πάντ᾽ ἐστὶ ταῦτα᾽ ταύτην δὲ εἴτε 

209 
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βασιλικὴν εἴτε πολιτικὴν εἴτε οἰκονομικήν τις ὀνομάζξει, 

μηδὲν αὐτῷ διαφερώμεϑα. 
ΝΕ. Σῷ, Τί γάρ; 
11. ΞΕ. ᾿“λλὰ μὴν τόδε γε δῆλον, ὡς βασιλεὺς 

ἅπας χερσὶ καὶ ξύμπαντι τῷ σώματι σμίκρ᾽ ἄττα εἰς 

τὸ κατέχειν τὴν ἀρχὴν δύναται πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς 

σύνεσιν καὶ ῥώμην. 

ΝΕ. Σῷ. 24ῆλον. 

ΞΕ. Τῆς δὴ γνωστικῆς μᾶλλον ἢ τῆς χειροτεχνι- 

κῆς καὶ ὅλως πρακτικῆς βούλει τὸν βασιλέα φῶμεν 
οἰκειότερον εἶναι; 

ΝΕ. Σὼ. Τί μήν; 
ΞΕ. Τὴν ἄρα πολιτικὴν καὶ πολιτικὸν καὶ βασι- 

λικὴν καὶ βασιλικὸν εἰς ταὐτὸν ὡς ἕν πάντα ταῦτα. 

ξυνϑήσομεν; 

ΝΕ. Σιῷ. 4Ζ7ῆλον. 

ΞΕ. Οὐκοῦν πορευοίμεϑ᾽ ἂν ἑξῆς, εἰ μετὰ ταῦτα 

τὴν γνωστικὴν διοριζοίμεϑα: 

ΝΕ. Σῶ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Πρόσεχε δὴ τὸν νοῦν, ἂν ἄρα ἐν αὐτῇ τινα 
διαφυὴν κατανοήσωμεν. 

ΝΕ. Σ. Φράξε ποίαν. 

ΞΕ. Τοιάνδε. λογιστική πού τις ἡμῖν ἦν | τέχνη. 

ΝΕ. Σῶ. Ναί. 

ΞΕ. Τῶν γνωστικῶν γε, οἶμαι, παντάπασι τεχνῶν. 
ΝΗ ΣΟ πῶ δ᾽ οὔ! 2 

ΞΕ. Γνούσῃ δὲ λογιστικῇ τὴν ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς 
διαφορὰν μῶν τι πλέον ἔργον δώσομεν ἢ τὰ γνωσϑέντα 

κρῖναι; 

ΝΗ ΣΟ Τὴν: 



9ῦ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. 411 

ἘΠῚ Ἶ ᾿" Ν 9 , » 2 ᾿ ΡΕΟῚ ᾽ ΞΕ, Καὶ γὰρ ἀρχιτέχτων γε πᾶς οὐκ αὐτὸς ἐργα- 
τικός. ἀλλὰ ἐργατῶν ἄρχων. 

ὌΝ ΣΩ Ναί. 

ΞΕ. Παρεχόμενός γέ που γνῶσιν. ἀλλ᾽ οὐ χει- 

οουργίαν. 

ΝΕ. Σῶ. Οὕτως. 

ΞΕΙ. Ζικαίως δὴ μετέχειν ] ἂν λέγοιτο τῆς γνω- 
στικῆς ἐπιστήμης. 

ΝΕ. Σὼ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Τούτῳ δέ γε, οἶμαι, προσήκει κρίναντι μὴ 
τέλος ἔχειν μηδ᾽ ἀπηλλάχϑαι, καϑάπερ ὁ λογιστὴς 
ἀπήλλακτο, προστάττειν δὲ ἑκάστοις τῶν ἐργατῶν τό 

γε πρόσφορον, ἕως ἂν ἀπεργάσωνται τὸ προσταχϑέν. 

ΝΕ. Σ,. Ὀρϑῶς. 

ΞΕ. Οὐκοῦν γνωστικαὶ μὲν αἵ τε τοιαῦται ξύμ- 
πασαι καὶ ὁπόσαι ξυνέπονται τῇ λογιστικῇ, κρίσει δὲ 
καὶ ἐπιτάξει | διαφέρετον ἀλλήλοιν τούτω τὼ γένεε; 

ΝΕ. Σ᾿. Φαίνεσϑον. 
ΞΕ. Ἶρ᾽ οὖν συμπάσης τῆς γνωστικῆς εἰ τὸ μὲν 

ἐπιτακτικὸν μέρος, τὸ δὲ κριτικὸν διαιρούμενοι προσ- 

είποιμεν, ἐμμελῶς ἂν φαῖμεν διῃρῆσϑαι; 

ΝΕ. Σῷ. Κατά γε τὴν ἐμὴν δόξαν. 
ΞΕ. ᾽4λλὰ μὴν τοῖς γε κοινῇ τι πράττουσιν ἀγαπη- 

τὸν ὁμονοεῖν. 

ΝΗ. Σῶ, Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΞΕ;. Τούτου τοίνυν μέχριπερ ἂν αὐτοὶ κοινωνῶμεν, 

ἐατέον τά γε τῶν ἄλλων δοξάσματα χαίρειν. 
ΝΕ. Σῶ, Τί μήν; 
ΙΝ. ΞΕ. Φέρε δή, τούτοιν τοῖν τέχναιν ἡμῖν τὸν 

βασιλικὸν ἐν ποτέρᾳ ϑετέον; ἄρ᾽ ἐν τῇ κριτικῇ, καϑά- 

200 
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περ τινὰ ϑεατήν, ἢ μᾶλλον τῆς ἐπιταχτικῆς ὡς ὄντα 

αὐτὸν τέχνης ϑήσομεν, δεσπόζοντά γε; 
ΝΕ. Σῶὼ. Πῶς γὰρ οὐ μᾶλλον; 

ΞΕ. Τὴν ἐπιτακτικὴν δὴ τέχνην πάλιν ἂν εἴη 

ϑεατέον εἴ πῃ διέστηκε. καί μοι δοκεῖ τῇδέ πῃ, καϑάπερ 
ἡ τῶν καπήλων τέχνη τῆς τῶν αὐτοπωλῶν διώρισται 

Ὁ τέχνης, καὶ τὸ βασιλικὸν | γένος ἔοικεν ἀπὸ τοῦ τῶν 
κηρύκων γένους ἀφωρίσϑαι. 

ΝΕ. Σῶ. Πῶο: 

ΞΕ, Πωληϑέντα που πρότερον ἔργα ἀλλότρια παρα- 
δεχόμενοι δεύτερον πωλοῦσι πάλιν οἱ κάπηλοι. 

ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ τὸ κηρυκικὸν φῦλον ἐπιταχϑέντ᾽ 

ἀλλότρια νοήματα παραδεχόμενον αὐτὸ δεύτερον ἐπι- 
τάττει πάλιν ἑτέροις. 

ΝΕ. Σὼ. ᾿Ζ“ληϑέστατα. 
ΞΕ. Τί οὖν; εἰς ταὐτὸν μίξομεν βασιλικὴν ἕρμη- 

Ἑ; νευτικῇ, κελευστικῇ. μαντικῇ. 1 κηρυκικῇ. καὶ πολλαῖς 

ἑτέραις τούτων τέχναις συγγενέσιν, αἵ σύμπασαι τό γ᾽ 

ἐπιτάττειν ἔχουσιν; ἢ βούλει, καϑάπερ εἰκάξομεν νῦν 

δή, καὶ τοὔνομα παρεικάσωμεν, ἐπειδὴ καὶ σχεδὸν ἀνώ- 

νυμον ὃν τυγχάνει τὸ τῶν αὐτεπιταχτῶν γένος, καὶ 
ταύτῃ ταῦτα διελώμεϑα, τὸ μὲν τῶν βασιλέων γένος 
εἰς τὴν αὐτεπιταχτικὴν ϑέντες. τοῦ δὲ ἄλλου παντὸς 

ἀμελήσαντες, ὄνομα ἕτερον αὐτοῖς παραχωρήσαντες ϑέ- 

σϑαι τινά; τοῦ γὰρ ἄρχοντος ἕνεκα ἡμῖν ἧ μέϑοδος 
261 ἦν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ | ἐναντίου. 

ΝΕ. ΣΩῷ. Πάνυ μὲν οὖν. 
γ. ΞΕ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ τοῦτο μετρίως ἀφέστηκεν 

ἀπ᾽ ἐκείνων, ἀλλοτριότητι διορισϑὲν πρὸς οἰκειότητα, 
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τοῦτο αὐτὸ πάλιν αὖ διαιρεῖν ἀναγκαῖον. εἴ τινα τομὴν 

ἔτι ἔχομεν ὑπείχουσαν ἐν τούτῳ; 

ΝΕ. Σὼ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Καὶ μὴν φαινόμεϑα ἔχειν" ἀλλ᾽ ἐπακολουθῶν 
σύντεμνε. 

ΝΕ. Σὼ,. «πῇ; 

ΞΕ... Πάντας ὑπόσους ἂν ἄρχοντας διανοηϑῶμεν 

ἐπιτάξει προσχρωμένους, ἄρ᾽ οὐχ εὑρήσομεν γενέσεώς 
τινος | ἕνεκα προστάττοντας: Β 

ΝΕ. Σῶ. Πῶς δ᾽ οὔ: 

ΞΕ. Καὶ μὴν τά γε γιγνόμενα πάντα δίχα δια- 
λαβεῖν οὐ παντάπασι χαλεπόν. 

ΝΕ. Σῶὼ. Πῇ; 

ΞΕ. Τὰ μὲν ἄψυχα αὐτῶν ἐστί που ξυμπάντων, 

τὰ δ᾽ ἔμψυχα. 
ΝΕ. Σὼ,. Ναί. 

ΞΕ. Τούτοις δέ γε αὐτοῖς τὸ τοῦ γνωστικοῦ μέρος 
ἐπιταχτικὸν ὄν, εἴπερ βουλόμεϑα τέμνειν, τεμοῦμεν. 

ΝΕ. Σὼ. Κατὰ τί; 

ΞΕ. Τὸ μὲν ἐπὶ ταῖς τῶν ἀψύχων γενέσεσιν αὐ- 
τοῦ τάττοντες, τὸ δ᾽ ἐπὶ ταῖς τῶν ἐμψύχων᾽ καὶ | πᾶν Ο 
οὕτως ἤδη διαιρήσεται δίχα. 

ΝΕ. Σ᾿. Παντάπασί γε. 

ΞΕ, Τὸ μὲν τοίνυν αὐτῶν παραλίπωμεν, τὸ δ᾽ 
ἀναλάβωμεν, ἀναλαβόντες δὲ μερισώμεϑα εἰς δύο τὸ 

σύμπαν. 

ΝΕ. Σ, “Ζέγεις δ᾽ αὐτοῖν ἀναληπτέον εἶναι πό- 
τερον; 

ΞΕ. Πάντως που τὸ περὶ τὰ ξῷα ἐπιτακτικόν. 
οὐ γὰρ δὴ τό γε τῆς βασιλικῆς ἐπιστήμης ἐστί ποτε 
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“ “Ὁ ᾿ 

τῶν ἀψύχων ἐπιστατοῦν, οἷον ἀρχιτεκτονικόν, ἀλλὰ 

γενναιότερον ἐν τοῖς ζῴοις, καὶ περὶ αὐτὰ ταῦτα τὴν 
Ὁ δύναμιν ἀεὶ κεκτημένον. 

2602 

ΝΕ. Σῷ. Ὀρϑῶς. 

ΞΕ. Τήν γε μὴν τῶν ξῴων γένεσιν καὶ τροφὴν 
τὴν μέν τις ἂν ἴδοι μονοτροφίαν οὖσαν, τὴν δὲ κοινὴν 

τῶν ἐν ταῖς ἀγέλαις ϑρεμμάτων ἐπιμέλειαν. 
ΝΕ. ΣΙ. Ὀρϑῶς. 
ΞΕ). ᾽4λλ᾽ οὐ μὴν τόν γε πολιτικὸν εὑρήσομεν 

ἰδιοτρόφον, ὥσπερ βοηλάτην ἤ τινα ἱπποκόμον, ἀλλ᾽ 
ἱπποφορβῷ τὲ καὶ βουφορβῷ μᾶλλον προσεοικότα. 

ΝΕ. Σῷ. Φαίνεταί γε δὴ ῥηϑὲν νῦν. 

ΞΕΙ. Πότερον οὖν τῆς ξῳοτροφίας τὴν | τῶν ξυμ- 
πόλλων κοινὴν τροφὴν ἀγελαιοτροφίαν ἢ κοινοτροφικήν 

τινα ὀνομάξωμεν;: 

ΝΕ, Σὰ, Ὁπότερον ἂν ἐν τῷ λόγῳ ξυμβαίνῃ. 

ΥΙ. ΞῈ. Καλῶς γε, ὦ Σώκρατες" κἂν διαφυλάξῃς 
τὸ μὴ σπουδάξειν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασι, πλουσιώτερος εἰς 

τὸ γῆρας ἀναφανήσει φρονήσεως. νῦν δὲ τοῦτο μέν, 
καϑάπερ διακελεύει, ποιητέον" τὴν δὲ ἀγελαιοτροφικὴν 

ἂρ᾽ ἐννοεῖς πῇ τις δίδυμον ἀποφήνας τὸ ξητούμενον 

ἐν διπλασίοισι ] τὰ νῦν ἐν τοῖς ἡμίσεσιν εἰς τότε ποιήσει 
ξητεῖσϑαι; 

ΝΕ. ΣΙ, Προϑυμήσομαι. καί μοι δοκεῖ τῶν μὲν ἀν- 
ϑρώπων ἑτέρα τις εἶναι, τῶν δὲ αὖ ϑηρίων ἄλλη τροφή. 

ΞΕ, Παντάπασί γε προϑυμότατα καὶ ἀνδρειότατα 
διήρησαι" μὴ μέντοι τοῦτό γε εἰς αὖϑις κατὰ δύναμιν 
πάσχωμεν. 

ΝΕ. Σῶ, Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Μὴ σμικρὸν μόριον ἕν πρὸς μεγάλα καὶ 
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πολλὰ ἀφαιρῶμεν, μηδὲ εἴδους χωρίς" ἀλλὰ τὸ μέρος Β 

ἅμα εἶδος ἐχέτω. κάλλιστον μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλλων 
εὐϑὺς διαχωρίζειν τὸ ξητούμενον, ἂν ὀρθῶς ἔχῃ, καϑάπερ 

ὀλίγον σὺ πρότερον οἰηϑεὶς ἔχειν τὴν διαίρεσιν ἐπέ- 

σπευσας τὸν λόγον, ἰδὼν ἐπ᾿ ἀνθρώπους πορευόμενον᾽ 

ἀλλὰ γάρ, ὦ φίλε, λεπτουργεῖν οὐκ ἀσφαλές, διὰ μέσων 

ὃὲ ἀσφαλέστερον ἰέναι τέμνοντας. καὶ μᾶλλον ἰδέαις 
ἄν τις προστυγχάνοι. τοῦτο δὲ διαφέρει τὸ πᾶν πρὸς 
τὰς ζητήσεις. 

ΝΕ. Σῶ. Πῶς. ὦ ξένε, λέγεις τοῦτο; 

ΞΕ. Πειρατέον ἔτι σαφέστερον φράζειν εὐνοίᾳ τῆς 
σῆς φύσεως, ὦ Σώκρατες. ἐν τῷ μὲν οὖν παρεστηχότι 

τὰ νῦν ομαψαμο μηδὲν ἐνδεῶς ἀδύνατον" ἐπιχειρητέον. 

δέ τι καὶ σμικρῷ πλέον αὐτὸ προαγαγεῖν εἰς τὸ  πρόσϑεν 
σαφηνείας ἕνεκα. 

ΝΕ. Σῷ. Ποῖον οὖν δὴ φράζεις διαιρουμένους 

ἡμᾶς οὐκ ὀρϑῶς ἄρτι δρᾶν; 

ΞΕ). Τοιόνδε, οἷον εἴ τις τἀνθρώπινον ἐπιχειρήσας 

δίχα διελέσϑαι γένος | διαιροῖ καϑάπερ οἵ πολλοὶ τῶν 

ἐνθάδε διανέμουσι, τὸ μὲν Ελληνικὸν ὡς ἕν ἀπὸ πάν- 
τῶν ἀφαιροῦντες χωρίς, σύμπασι δὲ τοῖς ἄλλοις γένεσιν, 
ἀπείροις οὖσι καὶ ἀμίχκτοις καὶ ἀσυμφώνοις πρὸς ἄλληλα, 

βάρβαρον μιᾷ κλήσει προσειπόντες [αὐτὸ] διὰ ταύτην 

τὴν μίαν κλῆσιν καὶ γένος ἕν αὐτὸ εἶναι προσδοκῶσιν" 

ἢ εἰ τὸν ἀριϑμόν τις αὖ νομίζοι κατ᾽ εἴδη δύο διαιρεῖν 

μυριάδα πὐροὺς ἀπὸ πάντων, ὡς ἕν ΕΟ ἀποχω- 

ρίζων, καὶ τῷ λοιπῷ ῳ} παντὶ τίς ν ὄνομα διὰ 

τὴν χλῆσιν αὖ καὶ τοῦτ᾽ ἀξιοῖ γένος ἐκείνου χωρὶς 

ἕτερον ἕν γίγνεσϑαι. κάλλιον δέ που καὶ μᾶλλον κατ᾽ 

εἴδη καὶ δίχα διαιροῖτ᾽ ἄν, εἰ τὸν μὲν ἀριϑμὸν ἀρτίῳ 
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καὶ περιττῷ τις τέμνοι, τὸ δὲ αὖ τῶν ἀνθρώπων γένος 
ἄρρενι καὶ ϑήλει, “υδοὺς δὲ ἢ Φρύγας ἤ τινας ἑτέρους 

πρὸς ἅπαντας τάττων ἀποσχίζοι τότε, ἡνίκα ἀποροῖ 

γένος ἅμα καὶ μέρος εὑρίσκειν ἑκάτερον τῶν σχισϑέντων. 

ὙΠ. ΝΕ. Σῶ. Ὀρϑότατα᾽ ἀλλὰ γὰρ τοῦτο αὐτό, 
ὦ ξένε, πῶς ἄν τις γένος καὶ μέρος ἐναργέστερον γνοίη, 
ὡς οὐ ταὐτόν ἐστον ἀλλ᾽ ἕτερον ἀλλήλοιν; 

ΞΕ. Ὦ, βέλτιστε ἀνδρῶν, οὐ φαῦλον προστάττεις, 
Σώκρατες. ἡμεῖς μὲν καὶ νῦν μαχροτέραν τοῦ δέοντος 

ἀπὸ τοῦ προτεϑέντος λόγου πεπλανήμεϑα, σὺ δὲ ἔτι 

πλέον ἡμᾶς κελεύεις πλανηϑῆναι. νῦν μὲν οὖν, ὥσπερ 

εἰκός, ἐπανίωμεν πάλιν" ταῦτα δὲ εἰς αὖϑις κατὰ σχολὴν 

καϑάπερ | ἰχνεύοντες μέτιμεν. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦτό γὲ 
αὖ παντάπασι φύλαξαι, μή ποτε παρ᾽ ἐμοῦ δόξῃς αὐτὸ 
ἐναργῶς διωρισμένον ἀκηκοέναι. 

ΝΕ. Σ΄. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ). Εἶδός τε καὶ μέρος ἕτερον ἀλλήλων εἶναι. 
ΝΕ. Σῷ. Τί μήν; 
ΞΕ. Ὡς εἶδος μὲν ὅταν ἦ του, καὶ μέρος αὐτὸ 

ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ πράγματος, ὅτουπερ ἂν εἶδος 

λέγηται" μέρος δὲ εἶδος οὐδεμία ἀνάγκη. ταύτῃ μὲ ἢ 
᾽κείνῃ μᾶλλον, ὦ Σώκρατες, ἀεὶ φάϑι λέγειν. 

ΝΕ. Σ. Ταῦτ᾽ ἔσται. 
ΙΞΠὸ. Φράσον δή μοι τὸ μετὰ τοῦτο. 

ΝΕ. Σῶ. Ποῖον; 

ΞΕ. Τὸ τῆς ἀποπλανήσεως ὁπόϑεν ἡμᾶς δεῦρ᾽ 
ἤγαγεν. οἶμαι μὲν γὰρ μάλιστα, ὅϑεν ἐρωτηϑεὶς σὺ 
τὴν ἀγελαιοτροφίαν ὅπῃ διορρετεον εἶπες μάλα φρρθη- 

μῶὼς δύ᾽ εἶναι ξῴων γένη, τὸ μὲν ἀμβρίφυκμ, ἕτερον 
δὲ τῶν ἄλλων ξυμπάντων ϑηρίων ἕν. 

. 
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ΝΕ. Σῶ. ᾿4ληϑῆ. 

ΞΕ. Καὶ ἔμοιγε δὴ τύτ᾽ ἐφάνης μέρος ἀφαιρῶν 
ἡγεῖσϑαι καταλιπεῖν τὸ λοιπὸν αὖ πάντων γένος ἕν, ὅτι 
πᾶσι ταὐτὸν ἐπονομάζειν ἔσχες ὄνομα, ϑηρία καλέσας. Ὁ 

ΝΕ. Σῶ. Ἦν καὶ ταῦτα οὕτως. 

ΞΕ. Τὸ δέ γε, ὦ πάντων ἀνδρειότατε, τάχ᾽ ἄν, 
εἴ που φρόνιμόν ἐστί τι ξῷον ἕτερον, οἷον δοκεῖ τὸ 

τῶν γεράνων, ἤ τι τοιοῦτον ἄλλο, [ὃ] κατὰ ταὐτὰ ἴσως 

διονομάξοι, καϑάπερ καὶ σύ, γεράνους μὲν ἕν γένος 

ἀντιτιϑὲν τοῖς ἄλλοις ξῴοις καὶ σεμνῦνον αὐτὸ ἑαυτό, 

,. τὰ δὲ ἄλλα μετὰ τῶν ἀνθρώπων ξυλλαβὸν εἰς ταὐτὸ 

οὐδὲν ἄλλο πλὴν ἴσως ϑηρία προσείποι. πειραϑῶμεν 
οὖν ἡμεῖς ἐξευλαβεῖσϑαι 1 πάνϑ᾽ ὁπόσα τοιαῦτα. 

ΝΕ. Σῶ. Πῶς: 

ΞΕ. Μὴ πᾶν τὸ τῶν ξῴων γένος διαιρούμενοι, 
ἵνα ἧττον αὐτὰ πάσχωμεν. 

ΝΕ. Σῶ. Οὐδὲν γὰρ δεῖ, 
ΞΕ. Καὶ γὰρ οὖν καὶ τότε ἡμαρτάνετο «ταύτῃ. 
ΜΕ ΣΟ Τί δή: 
ΞΕ. Τῆς γνωστικῆς ὅσον ἐπιτακτικὸν ἡμῖν μέρος ἦν 

που τοῦ ξῳωοτροφικοῦ γένους, ἀγελαίων μὴν ζώων. ἢ γάρ: 
ΝΕ. Σ. Ναί. 
ΞΕ. Ζιήρητο τοίνυν ἤδη καὶ τότε ξύμπαν τὸ ξῷον 

τῷ τιϑασῷ καὶ ἀγρίῳ. τὰ μὲν γὰρ ἔχοντα τιϑασεύε- 
σϑαι φύσιν ἥμερα προσείρηται, τὰ δὲ μὴ ἔχοντα ἄγρια. 

ΝΕ. Σῷ. Καλῶο. 

ΞΕ. Ἣν δέ γε ϑηρεύομεν ἐπιστήμην, ἐν τοῖς 

ἡμέροις ἦν τε καὶ ἔστιν, ἐπὶ τοῖς ἀγελαίοις μὴν ξητητέα 

ϑρέμμασιν. 
ΝΕ. Σ΄. Ναί. 

Ε 
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ΞΕ. Μὴ τοίνυν διαιρώμεϑα ὥσπερ τότε πρὸς 

ἅπαντα ἀποβλέψαντες, μηδὲ σπεύσαντες, ἵνα δὴ ταχὺ 
Β γενώμεϑα πρὺς τῇ πολιτικῇ. πεποίηκε 1 γὰρ ἡμᾶς καὶ 

νῦν παϑεῖν τὸ κατὰ τὴν παροιμίαν πάϑος. 

ΝΕ. Σ᾿. Ποῖον; 

ΞΕ. Οὐχ ἡσύχους εὖ διαιροῦντας ἠνυκέναι βρα- 
δύτερον. 

ΝΕ. Σῶ. Καὶ καλῶς γε, ὦ ξένε, πεποίηκεν. 
ΥΙΠ. ΞΕ. Ταῦτ᾽ ἔστω. πάλιν δ᾽ οὖν ἐξ ἀρχῆς 

τὴν κοινοτροφικὴν πειρώμεϑα διαιρεῖν" ἴσως γὰρ καὶ 

τοῦτο, ὃ σὺ προϑυμεῖ, διαπεραινόμενος ὃ λόγος αὐτός 

σοι κάλλιον μηνύσει. καί μοι φράζε. 

ΝΕ. Σὼ,. Ποῖον δή; 

ΞΕ, Τόδε, εἴ τινῶν πολλάκις ἄρα διακήκοας" οὐ 
Ο γὰρ δὴ  προστυχής γε αὐτὸς οἶδ᾽ ὅτι γέγονας ταῖς ἐν 

τῷ Νείλῳ τιϑασείαις τῶν ἰχϑύων καὶ τῶν ἐν ταῖς 

βασιλικαῖς λίμναις. ἐν μὲν γὰρ κρήναις τάχ᾽ ἂν ἴσως 
εἴης ἠσϑημένος. 

ΝΕ. Σῷῶ. Πάνυ μὲν οὖν καὶ ταῦτα τεϑέαμαι 
κἀκεῖνα πολλῶν ἀκήκοα. 

ΞΕΙ. Καὶ μὴν χηνοβωτίας γε καὶ γερανοβωτίας, εἰ 
καὶ μὴ πεπλάνησαι περὶ τὰ Θετταλικὰ πεδία, πέπυσαι 
γοῦν καὶ πιστεύεις εἶναι. 

ΝΕ. Σῶ,. Τί μήν; 

Ρ ΞΕ. Τοῦ δ᾽ ] ἕνεχά τοι πάντα ἠρώτησα ταῦτα: 
διότι τῆς τῶν ἀγελαίων τροφῆς ἔστι μὴν ἔνυδρον, ἔστι 

δὲ χαὶ ξηροβατικόν. 
ΝΕ. ΣΙ. Ἔστι γὰρ οὖν. 
ΞΕ). ᾿3ρ᾽ οὖν καὶ σοὶ ξυνδοκεῖ ταύτῃ δεῖν διχάζειν 

τὴν κοινοτροφικὴν ἐπιστήμην, ἐφ᾽ ἑἕκατέρῳ τούτων τὸ 
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μέρος αὐτῆς ἐπινέμοντας ἑκάτερον, τὸ μὲν ἕτερον ὑγρο- 

τροφικὸν ὀνομάξοντας. τὸ δ᾽ ἕτερον ξηροτροφικόν; 

ΝΕ. Σ. Ἔμοιγε. 

ΞΕ. Καὶ μὴν καὶ τὸ βασιλικὸν οὕτως οὐ ξητήσομεν 
᾿ ὁποτέρας ἐστὶ τῆς τέχνης" δῆλον γὰρ δὴ παντί. 

ΝΕ. Σὼ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ. Πᾶς μὲν δὴ τό γε ξηροτροφικὸν τῆς ἀγελαιο- 
τροφίας διέλοιτ᾽ ἂν φῦλον. 

ΝΕ. Σῷὼ. Πῶς; 

ΞΕ. Τῷ πτηνῷ τε καὶ πεξῷ διορισάμενος. 
ΝΕ. ΣΩ, ᾿4ληϑέστατα. 
ΞΕ. Τί δέ; τὸ πολιτικὸν ἦ περὶ τὸ πεζὸν ξητητέον; 

ἢ οὐκ οἴει καὶ τὸν ἀφρονέστατον ὡς ἔπος εἰπεῖν δοξά- 

ἕξειν οὕτως: 

ΝΕ. Σῷ. Ἔγωγε. 

ΞΕ... Τὴν δὲ πεζονομικήν, καϑάπερ ἄρτιον ἀριϑμόν, 
δεῖ τεμνομένην δίχα ἀποφαίνειν. 

ΝΕ. Σ, 2Ζ7ῆλον. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἐφ᾽ ὅ γε μέρος ὥρμηκεν ἡμῖν | ὃ 
λόγος, ἐπ᾽ ἐκεῖνο δύο τινὲ καϑορᾶν ὁδὼ τεταμένα 

φαίνεται, τὴν μὲν ϑάττω., πρὸς μέγα μέρος σμικρὸν 
διαιρουμένην, τὴν δέ, ὅπερ ἐν τῷ πρόσϑεν ἐλέγομεν, 

ὅτι δεῖ μεσοτομεῖν ὡς μάλιστα, τοῦτ᾽ ἔχουσαν μᾶλλον, 

μαχροτέραν γε μήν. ἔξεστιν οὖν, ὁποτέραν ἂν βουλη- 
ϑῶμεν, ταύτην πορευϑῆναι. 

ΝΕ. Σῷ. Τί δέ; ἀμφοτέρας ἀδύνατον: 

ΞΕ. Ἅμα γ᾽, ὦ ϑαυμαστέ" ἐν μέρει γε μὴν δῆλον 
ὅτι δυνατόν. 

ΝΕ. Σὼ, Ἐν μέρει τοίνυν ἔγωγε ἀμφοτέρας ̓ 

αἱροῦμαι. 

ΗΕ 
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ΞΕ. ἹΡάδιον, ἐπειδὴ τὸ λοιπὸν βραχύ. κατ᾽ ἀρχὰς 
μὴν καὶ μεσοῦσιν ἅμα τῆς πορείας χαλεπὸν ἂν ἦν ἡμῖν 

τὸ πρόσταγμα᾽ νῦν δ᾽, ἐπειδὴ δοκεῖ ταύτῃ, τὴν μακρο- 
τέραν πρότερον ἴωμεν" νεαλέστεροι γὰρ ὄντες ῥᾷον αὐτὴν 

πορευσόμεϑα. τὴν δὲ δὴ διαίρεσιν ὅρα. 

ΝΕ. Σῶ. Ζέγε. 
ΙΧ, ΞΙῸ. Τὰ πεξὰ ἡμῖν τῶν ἡμέρων, ὅσαπερ ἀγε- 

λαῖα, διῃρημένα ἐστὶ φύσει͵ δίχα. 
ΝΕ. Σῶ,. Τίνι; 

ΞΕ. Τῷ τῶν μὲν τὴν γένεσιν ἄκερων εἶναι, τῶν 

δὲ κερασφόρον. 
Ο Ι ΝΕ. Σὼ. Φαίνεται. 

ΞΕ, Τὴν δὴ πεξονομικὴν διδλὼν ἀπόδος ἑκατέρῳ 
τῷ μέρει λόγῳ χρώμενος. ἂν γὰρ ὀνομάξειν αὐτὰ βου- 

ληϑῇς, ἔσται σοι περιπεπλεγμένον μᾶλλον τοῦ δέοντος. 

ΝΕ. Σῷῶ. Πῶς οὖν χρὴ λέγειν; 
ΞΕ. ἴδε" τῆς πεζονομικῆς ἐπιστήμης δίχα διαιρε- 

ϑείδης τὸ μόριον ϑάτερον ἐπὶ τῷ κεροφόρῳ μέρει τῷ τῆς 

ἀγέλης ἐπιτετάχϑαι, τὸ δὲ ἕτερον ἐπὶ τῷ τῆς ἀκεράτου. 
ΝΕ. Σῶ,. Ταῦτ᾽ ἔστω ταύτῃ λεχϑέντα᾽ πάντως 

Ὁ γὰρ ἱκανῶς ΠΕΡΙ ΡΙΨΕ 

ΞΕ. Καὶ μὴν ὅ γε βασιλεὺς ἡμῖν αὖ κομβαμαθὴξ 

ὅτι κολοβὸν ἀγέλην τινὰ κεράτων νομεύξει. 

ΝΕ. Σ. Πῶς γὰρ οὐ δῆλος: 

ΞΕ. Ταύτην τοίνυν καταϑραύσαντες τὸ γιγνόμενον 

αὐτῷ πειρώμεϑα ἀποδοῦναι. 

ΝΕ. Σὼ, Πάνυ γε. 

ΞΕ). Πότερον οὖν βούλει τῷ σχιστῷ τε καὶ τῷ 
καλουμένῳ μώνυχι διαιρεῖν αὐτὴν ἢ τῇ κοινογονίᾳ τὸ 
καὶ ἰδιογονίᾳ; μανθάνεις γάρ που. 
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ΝΕ. Σῷ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Ὅτι τὸ μὲν τῶν ἵππων καὶ ὄνων | πέφυκεν Ἐὶ 

ἐξ ἀλλήλων γεννᾶν. 

ΝΕ. Σὼ. Ναί. 

ΞΕ. Τὸ δέ γε λοιπὸν ἔτι τῆς λείας ἀγέλης τῶν 
ἡμέρων ἀμιγὲς γένει πρὸς ἄλληλα. 

ΝΕ. Σῶ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΞΕ Τί δ᾽; ὁ πολιτικὸς ἄρ᾽ ἐπιμέλειαν ἔχευν φαί- 

ψεται πότερα κοινογενοῦς φύσεως ἤ τινος ἰδιογενοῦς; 

ΝΕ. Σι. 4ῆλον ὅτι τῆς ἀμίκτου. 

ΞΕ. Ταύτην δὴ δεῖ καϑάπερ τὰ ἔμπροσϑεν, ὡς 
ἔοικεν, ἡμᾶς δίχα διαστέλλειν. 

ΝΕ. Σῶ. Ζεῖ γὰρ οὖν. 
ΞΕ. Καὶ μὴν τό γε ξῷον, ὅσον ἥμερον καὶ 

ἀγελαῖον, σχεδὸν πλὴν γενοῖν δυοῖν πᾶν ἤδη κατακεκερ- 

“μάτισται. τὸ γὰρ τῶν κυνῶν οὐχ ἐπάξιον καταριϑμεῖν 

γένος ὡς ἐν ἀγελαίοις ϑρέωμασιν. 
ΝΕ. Σῷ. Οὐ γὰρ οὖν. ἀλλὰ τίνι δὴ τὼ δύο διαι- 

οοῦμεν : 

ΞΕ. Ὧϑιπερ καὶ δίκαιόν γε Θεαίτητόν τε καὶ σὲ 
διανέμειν, ἐπειδὴ καὶ γεωμετρίας ἅπτεσϑον. 

ΝΕ. Σῶ. Τῷ; 
ΞΕ). Τῇ διαμέτρῳ δήπου καὶ πάλιν τῇ τῆς διαμέτρου 

διαμέτρῳ. 
ΝΕ. Σῶ. Πῶς εἶπες; 

ΞΕ. Ἧ φύσις, ἣν τὸ γένος ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων 
κέκτηται, μῶν ἄλλως πὼς εἰς τὴν πορείαν πέφυκεν ἢ 

χκαϑάπερ ἡ διάμετρος ἡ δυνάμει δίπους; 

ΝΕ. Σῶ. Οὐκ ἄλλωο. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἥ γε τοῦ λοιποῦ γένους πάλιν ἐστὶ 
ῬΙΑΤΟῚ 81 
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κατὰ δύναμιν αὖ τῆς ἡμετέρας δυνάμεως διάμετρος, 
εἴπερ δυοῖν γέ ἐστι ποδοῖν δὶς πεφυκυῖα. 

ΝΕ, Σὰ. Πῶς δ᾽ οὐκ ἔστι; καὶ δὴ καὶ σχεδὸν 
ὃ βούλει δηλοῦν μανϑάνω. 

ΞΕ), Πρὸς δὴ τούτοις ἕτερον αὖ τι τῶν πρὸς 
γέλωτα εὐδοκιμησάντων ἄν, ὦ Σώκρατες, ἄρα καϑορῶμεν 

Ο ἡμῖν γεγονὸς ἐν τοῖς διῃρημένοις; 
ΝΕ. Σῷ. Τὸ ποῖον: 

ΞΕ. Τἀνϑρώπινον ἡμῶν ἅμα γένος ξυνειληχὸς 
καὶ ξυνδεδραμηκχὸρ γένει τῷ τῶν ὄντων ΚῸ πα το 
καὶ ἅμα εὐχερεστάτῳ. 

ΝΕ. ΣΏΩ. πόρον ἐὰ καὶ μάλ᾽ ἀτόπως εμὐμυτΣ 
ΞΕ. Τί δ᾽; οὐκ εἰχὸς ὕστατα ἀφικνεῖσϑαι τὰ 

βοαδύτατα; 
ΝΕ. Σ(. Ναί, τοῦτό γε. 
ΞΕ, Τὸ δέ γε οὐκ ἐννοοῦμεν, ὡς ἔτι γελοιότερος 

ὁ βασιλεὺς φαίνεται μετὰ τῆς ἀγέλης ξυνδιαϑέων καὶ 
ξύνδρομα πεπορευμένος τῷ τῶν ἀνδρῶν αὖ πρὸς τὸν 

Ὁ εὐχερῆ βίον ] ἄριστα γεγυμνασμένῳ; 

ΝΕ. Σ᾿. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΞΕ. Νῦν γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐκεῖνό ἐστι κατα- 

φανὲς μᾶλλον τὸ ῥηϑὲν τότ᾽ ἐν τῇ περὶ τὸν σοφιστὴν 
ξητήδει. 

ΝΕ. Σῷ, Τὸ ποῖον: 
ΞΕ). Ὅτι τῇ τοιᾷδε μεϑόδῳ τῶν λόγων οὔτε σεμνο- 

τέρου μᾶλλον ἐμέλησεν ἢ μή, τόν τε σμικρότερον οὐδὲν 
ἠτίμακε πρὸ τοῦ μείξονος, ἀεὶ δὲ καϑ' αὑτὴν περαίνει 
τἀληϑέστατον. 

ΝΕ. ΣΩ. Ἔοικεν. 

ΞΕ), Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο, ἵνα μή μὲ φϑῇς ἐρωτήσας, 
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τὴν βραχυτέραν ὁδόν, ἥτις τότε ἦν ἐπὶ τὸν τοῦ βασιλέως 
᾿ ὅρον, αὐτός σοι πρότερον ἔλθω; 

ΝΕ. Σὼ. Σφόδρα γε. 
ΞΕ. “έγω δὴ δεῖν τότε εὐθὺς τὸ πεζὸν τῷ δίποδι 

πρὸς τὸ τετράπουν γένος διανεῖμαι, ἘῸΝ. δὲ τἀν- 

ϑρώπινον ἔτι μόνῳ τῷ πτηνῷ ξυνειληχὸς τὴν δίποδα 
ἀγέλην πάλιν τῷ ψιλῷ καὶ τῷ πτεροφυεῖ τέμνειν. 

τμηϑείσης δὲ αὐτῆς καὶ τότ᾽ ἤδη τῆς ἀνθρωπονομικῆς 
δηλωϑείσης τέχνης, φέροντα τὸν πολιτικὸν καὶ βασιλικὸν 

οἷον ἡνίοχον εἰς αὐτὴν ἐνστήσαντα, παραδοῦναι τὰς 
τῆς πόλεως ἡνίας ὡς οἰκείας καὶ αὐτῷ ταύτης οὔσης 

τῆς ἐπιστήμης. 

Ι ΝΕ. Σῷ. Καλῶς καὶ καϑαπερεὶ χθέος ἀπέδωκάς 
μον τὸν λόγον, προσϑεὶς τὴν ἐκτροπὴν οἷον τόκον καὶ 
ἀναπληρώσας αὐτόν. 

Χ, ΞΠ. Φέρε δή. καὶ ξυνείρωμεν ἐπανελθόντες 
ἐπὶ τὴν ἀρχὴν μέχρι τῆς τελευτῆς τὸν λόγον τοῦ ὀνόμα- 

τος τῆς τοῦ πολιτικοῦ τέχνης. 

ΝΕ. Σῷ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ). Τῆς γνωστικῆς τοίνυν ἐπιστήμης ἡμῖν ἦν κατ᾽ 

ἀρχὰς μέρος ἐπιταχτικόν" τούτου δὲ ἀπεικασϑὲν τὸ μό- 
ριον αὐτεπιταχτικὸν ἐρρήϑη. ξῳοτροφικὴ δὲ | πάλιν 

αὐτεπιτακτικῆς οὐ τὸ σμικρότατον τῶν γενῶν ἀπεσχίξετο" 

καὶ ξῳωοτροφικῆς εἶδος ἀγελαιοτροφικόν, ἀγελαιοτροφικοῦ 

δ᾽ αὖἦ πεζονομικόν' τοῦ δὲ πεζονομικοῦ μάλιστα ἀπ- 
ἑτέμνετο τέχνη τῆς ἀκεράτου φύσεως ϑρεπτική. ταύτης 

δ᾽ αὖ τὸ μέρος οὐκ ἔλαττον τριπλοῦν συμπλέκειν 
ἀναγκαῖον, ἂν εἰς ἕν τις αὐτὸ ὄνομα ξυναγαγεῖν βου- 

ληϑῇ. γενέσεως ἀμίκτου νομευτικὴν ἐπιστήμην προσ- 
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μέρος ἀνϑρωπονομικὸν ἔτι λειρϑὲν μόνον, τοῦτ᾽ αὐτό 
ἐστιν ἤδη τὸ ξητηϑέν, ἅμα βασιλικὸν ταὐτὸν κληϑὲν 
καὶ πολιτικόν. 

ΝΕ. Σῷ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ὦζρά γ᾽, ὦ Σώκρατες, ἀληϑῶς ἡμῖν τοῦτο; 

καϑάπερ σὺ νῦν εἴρηκας, οὕτως ἐστὶ καὶ πεπραγμένον; 
ΝΕ. Σῶ. Τὸ ποῖον δή; 

ΞΙΣ, Τὸ παντάπασιν ἱκανῶς εἰρῆσϑαι τὸ προτεϑέν; 
ἢ τοῦτ᾽ αὐτὸ καὶ μάλιστα ἡ ζήτησις ἐλλείπει, τὸ τὸν 
λόγον εἰρῆσϑαι μέν πως, οὐ μὴν παντάπασί γε τελέως 

Ὁ  ἀπειργάσϑαι:; 
ΝΕ. Σῶ. Πῶς εἶπες; 

ΞΕ). ᾿Εγὼ νῷν πειράσομαι τοῦτ᾽ αὐτὸ ὃ διανοοῦμαι 
νῦν ἔτι μᾶλλον δηλῶσαι. 

ΝΕ. Σὼ. Ζέγοις ἄν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν τῶν νομευτικῶν ἡμῖν πολλῶν φανει- 
σῶν ἄρτι τεχνῶν μία τις ἦν ἡ πολιτικὴ καὶ μιᾶς τινος 

ἀγέλης ἐπιμέλεια; 

ΝΕ. Σῷὼ. Ναί. 

Ξ, Ταύτην δέ γε διώριξεν ὃ λόγος οὐχ ἵππων 

εἶναι τροφὸν οὐδ᾽ ἄλλων ϑηρίων, ἀλλ᾽ ἀνθρώπων 
κοινοτροφικὴν ἐπιστήμην. 

ΝΕ. Σῷ. Οὕτως. 

ΧΙ. ΞΕ. Τὸ | δὴ τῶν νομέων πάντων διάφορον 

καὶ τὸ τῶν βασιλέων ϑεασώμεϑα. 
ΝΕ. Σῶ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ, Εἴ τις τῶν ἄλλων τὸ τέχνης ἄλλης ὄνομα 

ἔχων κοινῇ τῆς ἀγέλης ξύντροφος εἶναί φησι καὶ προσ- 

ποιυξῖται. 

ΝΕ. Σῶ. Πῶς φῇς; 



109 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. 485 

ΞΕ. Οἷον οἵ ἔμποροι καὶ γεωργοὶ καὶ σιτουργοὶ 
πάντες, καὶ πρὸς τούτοις γυμνασταὶ καὶ τὸ τῶν ἰατρῶν 

γένος, οἶσϑ'᾽ ὅτι τοῖς περὶ τὰ ἀνθρώπινα νομεῦσιν, οὺς 
πολιτικοὺς ἐκαλέσαμεν, παντάπασι τῷ λόγῳ  διαμάχοιντ᾽ 
ἂν οὗτοι σύμπαντες, ὡς σφεῖς τῆς τροφῆς ἐπιμελοῦνται 
τῆς ἀνθρωπίνης, οὐ μόνον ἀγελαίων ἀνθρώπων, ἀλλὰ 

καὶ τῆς τῶν ἀρχόντων αὐτῶν; 
ΝΕ. Σθ. Οὐκοῦν ὀρϑῶς ἂν λέγοιεν; 
ΞΕ. Ἴσως. καὶ τοῦτο μὲν ἐπισκεψόμεϑα, τόδε δὲ 

ἴσμεν, ὅτι βουκόλῳ γε οὐδεὶς ἀμφισβητήσει περὶ τού- 

τῶν οὐδενός. ἀλλ᾽ αὐτὸς τῆς ἀγέλης τροφὸς ὁ βουφορβός, 

αὐτὸς ἰατρός. αὐτὸς οἷον νυμφευτὴς καὶ περὶ τοὺς τῶν 

γιγνομένων τόκους καὶ λοχείας [ μόνος ἐπιστήμων τῆς 

μαιευτικῆς᾽ ἔτι τοίνυν παιδιᾶς καὶ μουσικῆς ἐφ᾽ ὅσον 

αὐτοῦ τὰ ϑρέμματα φύσει μετείληφεν, οὐκ ἄλλος κρείτ- 

τῶν παραμυϑεῖσϑαι καὶ κηλῶν πραὔνειν, μετά τε ὀργά- 

νῶν καὶ ψιλῷ τῷ στόματι τὴν τῆς αὑτοῦ ποίμνης ἄρι- 

στα μεταχειριζόμενος μουσικήν" καὶ δὴ καὶ τῶν ἄλλων 

περὶ νομέων ὃ αὐτὸς τρόπος. ἦ γάρ: 
ΝΕ. ΣΙ. Ὀρϑότατα. 
ΞΕ. Πῶς οὖν ἡμῖν ὃ λόγος ὀρϑὸς φανεῖται καὶ 

ἀκέραιος ὁ περὶ τοῦ βασιλέως, ὅταν αὐτὸν νομέα καὶ 
τροφὸν | ἀγέλης ἀνθρωπίνης ϑῶμεν μόνον ἐκκρίνοντες 

μυρίων ἄλλων ἀμφισβητούντων; 

ΝΕ. Σ). Οὐδαμῶς. 

ΞΕ, Οὐκοῦν ὀρϑῶς ὀλίγον ἔμπροσϑεν ἐφοβήϑη- 
μὲν ὑποπτεύσαντες, μὴ λέγοντες μέν τι τυγχάνοιμεν 

σχῆμα βασιλικόν, οὐ μὴν ἀπειργασμένοι γε εἶμέν πῶ 
δι᾿ ἀκριβείας τὸν πολιτικόν, ἕως ἂν τοὺς περικεχυμένους 

αὐτῶ καὶ τῆς συννομῆς αὐτῷ ἀντιποιουμένους περι- 
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ἑλόντες καὶ χωρίσαντες ἀπ᾽ ἐκείνων καϑαρὸν μόνον 
αὐτὸν ἀποφήνωμεν; 

[ ΝΕ}. Σῶ. Ὀρϑότατα μὲν οὖν. 
ΞΕ. Τοῦτο τοίνυν, ὦ Σώκρατες, ἡμῖν ποιητέον, 

εἰ μὴ μέλλομεν ἐπὶ τῷ τέλει καταισχῦναι τὸν λόγον. 
ΝΕ. Σῶλ, ᾿4λλὰ μὴν οὐδαμῶς τοῦτό γε δραστέον. 

ΧΙ. ΞΕ. Πάλιν τοίνυν ἐξ ἄλλης ἀρχῆς δεῖ καϑ' 

ἑτέραν ὁδὸν πορευϑῆναί τινα. 
ΝΕ. Σὼ, Ποίαν δή; 

ΞΕ. Σχεδὸν παιδιὰν ἐγκερασαμένους" συχνῷ γὰρ 

μέρει δεῖ μεγάλου μύϑου προσχρήσασϑαι, καὶ τὸ λοι- 
πὸν δή, καϑάπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν, μέρος ἀεὶ μέρους 

ἀφαιρουμένους | ἐπ᾽ ἄκρον ἀφικνεῖσθαι τὸ ξητούμενον. 

οὐχοῦν χρή; Ὶ 

ΝΕ. Σῶῷ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΞΕ. ᾿4λλὰ δὴ τῷ μύϑῳ μου πάνυ πρόσεχε τὸν 
νοῦν, καϑάπερ οἱ παῖδες" πάντως οὐ πολλὰ ἐκφεύγεις 
παιδείας ἔτη. 

ΝΕ. ΣΙ. “Ζέγοις ἄν. 

ΞΕ. Ἦν τοίνυν καὶ ἔτι ἔσται τῶν πάλαι λεχϑέν- 
τῶν πολλά τὲ ἄλλα καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ τὴν ᾿Δτρέως τε 
καὶ Θυέστου λεχϑεῖσαν ἔριν φάσμα. ἀκήκοας γάρ που 
καὶ ἀπομνημονεύεις ὅ φασι γενέσϑαι τότε. 

ΝΕ. Σ. Τὸ περὶ τῆς χρυσῆς ἀρνὸς ἴσως σημεῖον 
φράζεις. 

ΞΕ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ τὸ περὶ τῆς μεταβολῆς δύσεώς 
τε καὶ ἀνατολῆς ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, ὡς ἄρα 
ὅϑεν μὲν ἀνατέλλει νῦν, εἰς τοῦτον τότε τὸν τόπον ἐδύετο, 

ἀνέτελλε δ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντίου, τότε δὲ δὴ μαρτυρήσας ἄρα 
ὁ ϑεὸς ᾿άτρεῖ μετέβαλεν αὐτὸ ἐπὶ τὸ νῦν σχῆμα. 

“ὦὡὴἠὟο«ὍὍ να ΣΝ να... ὦ μὰ 
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ΝΕ. Σῶ. ΜΖέγεται γὰρ οὖν δὴ καὶ τοῦτο. 
ΞΕ. Καὶ μὴν αὖ καὶ τήν γε βασιλείαν ἣν ἦρξε 

Κρόνος πολλῶν ἀκηκόαμεν. 

ΝΕ. Σῷ. Πλείστων μὲν οὖν. 
ΞΕ. Τί δέ; τὸ τοὺς ἔμπροσϑεν φύεσϑαι γηγενεῖς 

καὶ μὴ ἐξ ἀλλήλων γεννᾶσϑαι; 

ΝΕ. Σ, Καὶ τοῦτο ἕν τῶν πάλαι λεχϑέντων. 
ΞΕ. Ταῦτα τοίνυν ἔστι μὲν ξύμπαντα ἐκ ταὐτοῦ 

πάϑους, καὶ πρὸς τούτοις ἕτερα μυρία καὶ τούτων ἔτι 
ϑαυμαστότερα. διὰ δὲ χρόνου πλῆϑος τὰ μὲν αὐτῶν 

ἀπέσβηκε, τὰ δὲ διεσπαρμένα εἴρηται χωρὶς ἕκαστα ἀπ᾽ 
ἀλλήλων. ὃ δ᾽ ἐστὶ πᾶσι τούτοις | αἴτιον τὸ πάϑος, 
οὐδεὶς εἴρηκε, νῦν δὲ δὴ λεχτέον᾽ εἰς γὰρ τὴν τοῦ 

βασιλέως ἀπόδειξιν πρέψει ῥηϑέν. 
ΧΙΠῚ. ΝΕ. ΣΩ. Κάλλιστ᾽ εἶπες, καὶ λέγε μηδὲν 

ἐλλείπων. 

ΞΕ). ᾿Δκούοις ἄν. τὸ γὰρ πᾶν τόδε τοτὲ μὲν αὐ- 
τὸς ὃ ϑεὸς ξυμποδηγεῖ πορευόμενον καὶ συγκυκλεῖ, 

τοτὲ δ᾽ ἀνῆκεν, ὅταν αἵ περίοδον τοῦ προσήκοντος 

αὐτῷ μέτρον εἰλήφωσιν ἤδη χρόνου, τὸ δὲ πάλιν αὐτό- 
ματον εἰς τἀναντία περιάγεται, ξῷον ὃν καὶ φρόνησιν 

εἰληχὸς ἐκ τοῦ συναρμόδαντος | αὐτὸ κατ᾽ ἀρχάς. τοῦτο 
δὲ αὐτῷ τὸ ἀνάπαλιν ἰέναι διὰ τόδ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἔμφυ- 
τον γέγονεν. 

ΝΕ. Σιῷ. Διὰ τὸ ποῖον δή; 

ΞΕ. Τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν ἀεὶ καὶ 
ταὐτὸν εἶναι τοῖς πάντων ϑειοτάτοις προσήκει μόνοις, 

σώματος δὲ φύσις οὐ ταύτης τῆς τάξεως. ὃν δὲ οὐρα- 

νὸν καὶ κόσμον ἐπωνομάκαμεν, πολλῶν μὲν καὶ μακα- 

ρίων παρὰ τοῦ γεννήσαντος μετείληφεν, ἀτὰρ οὖν δὴ 
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4 ᾽ ’ Ξ Ω’ 5 -“ “ κεχοινώνηκέ γε καὶ σώματος" ὅϑεν αὐτῷ μεταβολῆς ! 
»} , ΄ Ἁ ,ὔ 

ἁμοίρῳ γίγνεσϑαι διὰ παντὸς ἀδύνατον, κατὰ δύναμίν 

γὲ μὴν ὅτι μάλιστα ἐν τῷ αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ μίαν φο- 

ρὰν κινεῖται" διὸ τὴν ἀνακύκλησιν εἴληχεν, ὅτι σμικρο- 

τάτην τῆς αὑτοῦ κινήσεως παράλλαξιν. αὐτὸ δὲ ἑαυτὸ 

στρέφειν ἀεὶ σχεδὸν οὐδενὶ δυνατὸν πλὴν τῷ τῶν 

κινουμένων αὖ πάντων ἡγουμένῳ" κινεῖν δὲ τούτῳ 
τοτὲ μὲν ἄλλως, αὖϑις δὲ ἐναντίως οὐ ϑέμις. ἐκ πάν- 

τῶν δὴ τούτων τὸν χόσμον μήτε αὐτὸν χρὴ φάναι 

στρέφειν ἑαυτὸν ἀεί, μήτ᾽ αὖ ὅλον ἀεὶ ὑπὸ ϑεοῦ στρέ- 
φεσϑαι διττὰς καὶ ἐναντίας περιαγωγάς, μήτ᾽ αὖ δύο 
τινὲ ϑεὼ 1 φρονοῦντε ἑαυτοῖς ἐναντία στρέφειν αὐτόν, 
ἀλλ᾽ ὅπερ ἄρτι ἐρρήϑη καὶ μόνον λοιπόν, τοτὲ μὲν ὑπ᾽ 
ἄλλης συμποδηγεῖσϑαι ϑείας αἰτίας, τὸ ξῆν πάλιν ἐπι- 

κτώμενον καὶ λαμβάνοντα ἀϑανασίαν ἐπισκευαστὴν 
παρὰ τοῦ δημιουργοῦ, τοτὲ δ᾽ ὅταν ἀνεϑῆ. δι᾿ ἑαυτοῦ 
αὐτὸν ἰἕναι,. κατὰ καιρὸν ἀφεϑέντα τοιοῦτον, ὥστε 

ἀνάπαλιν οἰ υρλν νόθος πολλὰς περιόδων μυριάδας διὰ 

δὴ τὸ μέγιστον ὃν καὶ ἰσορροπώτατον ἐπὶ σμικροτάτου 

βαῖνον ποδὸς ἰέναι. 

ΝΕ. Σῶ. Φαίνεταί γ᾽ οὖν δὴ καὶ μάλα εἰκότως 
εἰρῆσϑαι πάνϑ' ὅσα διελήλυϑας. 

ΧΙΥ. ΞΕ. “Ζογισάμενοι δὴ ξυννοήσωμεν τὸ πά- 

ὃος ἐκ τῶν νῦν λεχϑέντων, ὃ πάντων ἔφαμεν εἶναι 

τῶν ϑαυμαστῶν αἴτιον. ἔστι γὰρ οὖν δὴ τοῦτ᾽ αὐτό. 
ΝΕ. Σ᾿, Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Τὸ τὴν τοῦ παντὸς φορὰν τοτὲ μὲν ἐφ᾽ ἃ 
νῦν κυκλεῖται φέρεσϑαι, τοτὲ δ᾽ ἐπὶ τἀναντία. 

ΝΕ. Σὼ, Πῶς δή; 
ΞΕ. Ταύτην τὴν μεταβολὴν ἡγεῖσϑαι δεῖ τῶν περὶ 

ΝΣ. “συ να 
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τὸν οὐρανὸν γιγνομένων τροπῶν πασῶν εἶναι μεγί- 

στὴν | καὶ τελεωτάτην τροπήν. 

ΝΕ. Σὰ. Ἔοικε γοῦν. 

ΞΕ). Μεγίστας τοίνυν καὶ μεταβολὰς χρὴ νομίξειν 
γίγνεσϑαι τότε τοῖς ἐντὸς ἡμῖν οἰκοῦσιν αὐτοῦ. 

ΝΕ. Σῶ. Καὶ τοῦτο εἰκός. 

ΞΕ. “ΜΜεταβολὰς δὲ μεγάλας καὶ πολλὰς καὶ παν- 

τοίας συμφερομένας ἂρ᾽ οὐκ ἴσμεν τὴν τῶν ξῴων φύσιν 
ὅτε χαλεπῶς ἀνέχεται; 

ΝΕ. Σῷ. Πῶς δ᾽ οὔ: 

ΞΕ. Φϑοραὶ τοίνυν ἐξ ἀνάγκης τότε μέγισται 
ξυμβαίνουσι τῶν τὲ ἄλλων ξῴων. καὶ δὴ καὶ τὸ τῶν 

ἀνθρώπων |, γένος ὀλίγον τι περιλείπεται" περὶ δὲ τού- 
τους ἄλλα τὲ παϑήματα πολλὰ καὶ ϑαυμαστὰ καὶ καινὰ 

ξυμπίπτει. μέγιστον δὲ τόδε καὶ ξυνεπόμενον τῇ τοῦ 
᾿παντὸς ἀνειλίξει τότε. ὅταν ἡ τῆς νῦν καϑεστηκυίας 

ἐναντία γίγνηται τροπή. 

ΝΕ. Σ. Τὸ ποῖον: 

ΞΕ. Ἣν ἡλικίαν ἕκαστον εἶχε τῶν ξῴώων, αὕτη 
πρῶτον μὲν ἔστη πάντων, καὶ ἐπαύσατο πᾶν ὅσον ἦν 
ϑνητὸν ἐπὶ τὸ γεραίτερον ἰδεῖν πορευόμενον, μεταβάλλον 

δὲ πάλιν ἐπὶ τοὐναντίον ᾿ οἷον νεώτερον καὶ ἁπαλώτε- 
οον ἐφύετο᾽ καὶ τῶν μὲν πρεσβυτέρων αἱ λευκαὶ τρίχες 
ἐμελαίνοντο, τῶν δ᾽ αὖ γενειώντων αἷ παρειαὶ λεαινό- 
μεναι πάλιν ἐπὶ τὴν παρελθοῦσαν ὥραν ἕκαστον καϑ- 
ίστασαν, τῶν δὲ ἡβώντων τὰ σώματα λεαινόμενα καὶ 

σμικρότερα καϑ' ἡμέραν καὶ νύκτα ἑκάστην γιγνόμενα 

πάλιν εἰς τὴν τοῦ νεογενοῦς παιδὸς φύσιν ἀπῇει, κατά 

τε τὴν ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα ἀφομοιούμενα" τὸ δ᾽ 

ἐντεῦϑεν ἤδη μαραινόμενα χομιδῇ τὸ πάμπαν ἐξηφα- 
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νίξετο. τῶν δ᾽ αὖ βιαίως τελευτώντων ἐν τῷ τότε 
χρόνῳ τὸ τοῦ νεκροῦ σῶμα τὰ αὐτὰ ταῦτα πάσχον 

παϑήματα διὰ τάχους ἄδηλον ἐν ὀλίγαις | ἡμέραις 

διεφϑείρετο. 

ΧΥ. ΝΕ. Σῶ. Γένεσις δὲ δὴ τίς τότ᾽ ἦν, ὦ ξένε, 
ξῴων; καὶ τίνα τρόπον ἐξ ἀλλήλων ἐγεννῶντο; 

ΞΕ, 4λον, ὦ Σώκρατες, ὅτι τὸ μὲν ἐξ ἀλλήλων 
οὐκ ἦν ἐν τῇ τότε φύσει γεννώμενον, τὸ δὲ γηγενὲς 
εἶναί ποτε γένος λεχϑὲν τοῦτ᾽ ἦν τὸ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν 
χρόνον ἐκ γῆς πάλιν ἀναστρεφόμενον, ἀπεμνημονεύετο 

δὲ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων προγόνων τῶν πρώτων, οἵ τελευ- 

τώσῃ μὲν τῇ προτέρᾳ περιφορᾷ τὸν ἕξῆς χρόνον ἐγει- 
τόνουν, τῆσδε δὲ κατ᾽ ἀρχὰς ἐφύοντο' τούτων γὰρ 
οὗτοι κήρυκες ἐγένονθ᾽ ἡμῖν τῶν λόγων, οὗ νῦν ὑπὸ 
πολλῶν οὐκ ὀρϑῶς ἀπιστοῦνται. τὸ γὰρ ἐντεῦϑεν, 
οἶμαι, χρὴ ξυννοεῖν. ἑπόμενον γάρ ἐστι τῷ τοὺς πρε- 
σβύτας ἐπὶ τὴν τοῦ παιδὸς ἰέναι φύσιν, ἔκ τῶν τελευ- 
τηκότων αὖ, κειμένων δὲ ἐν γῇ πάλιν ἐκεῖ ξυνισταμέ- 

γους καὶ ἀναβιωσκομένους, τῇ τροπῇ συνανακυκλουμένης 

εἰς τἀναντία τῆς γενέσεως, καὶ γηγενεῖς δὴ κατὰ τοῦ- 

τον τὸν λόγον ἐξ ἀνάγκης φυομένους. | οὕτως ἔχειν 

τοὔνομα καὶ τὸν λόγον, ὅσους μὴ ϑεὸς αὐτῶν εἰς ἄλλην 

μοῖραν ἐκόμισεν. 

ΝΕ. Σῷ. Κομιδῇ μὲν οὖν τοῦτό γε ἕπεται τοῖς 
ἔμπροσϑεν. ἀλλὰ δὴ τὸν βίον ὃν ἐπὶ τῆς Κρόνου φὴς 
εἶναι δυνάμεως, πότερον ἐν ἐκείναις ἦν ταῖς τροπαῖς 
ἢ ἐν ταῖσδε; τὴν μὲν γὰρ τῶν ἄστρων τε καὶ ἡλίου 
μεταβολὴν δῆλον ὡς ἐν ἑκατέραις ξυμπίπτει ταῖς τρο- 
παῖς γίγνεσϑαι. 

ΞΕ. Καλῶς τῷ λόγῳ ξυμπαρηκολούϑηκας. ὃ δ᾽ 
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ἤρου περὶ τοῦ | πάντα αὐτόματα γίγνεσϑαι τοῖς ἀν- Ὁ 
ϑρώποις, ἥκιστα τῆς νῦν ἐστι καϑεστηκυίας φορᾶς, 

ἀλλ᾽ ἦν καὶ τοῦτο τῆς ἔμπροσϑεν. τότε γὰρ αὐτῆς 
πρῶτον τῆς κυχλήσεως ἦρχεν ἐπιμελούμενος ὅλης ὃ 

ϑεὸς ὡς νῦν, καὶ κατὰ τόπους ταὐτὸν τοῦτο ὑπὸ ϑεῶν 

ἀρχόντων πάντ᾽ ἦν τὰ τοῦ κόσμου μέρη διειλημμένα" 
καὶ δὴ καὶ τὰ ξῷα κατὰ γένη καὶ ἀγέλας οἷον νομῆς ϑεῖοι 

διειλήφεσαν δαίμονες, αὐτάρκης εἰς πάντα ἕκαστος 

ἑκάστοις ὧν οἷς αὐτὸς ἔνεμεν, ὥστε οὔτ᾽ ἄγριον | ἦν 

οὐδὲν οὔτε ἀλλήλων ἐδωδαί, πόλεμός τε οὐκ ἐνῆν οὐδὲ 
στάσις τὸ παράπαν" ἄλλα 9᾽ ὅσα τῆς τοιαύτης ἐστὶ 

κατακοσμήσεως ἑπόμενα, μυρία ἂν εἴη λέγειν. τὸ δ᾽ 

οὖν τῶν ἀνθρώπων λεχϑὲν αὐτομάτου περὶ βίου διὰ 

τὸ τοιόνδε εἴρηται. ϑεὸς ἔνεμεν αὐτοὺς αὐτὸς ἐπιστα- 

τῶν, καϑάπερ νῦν ἄνθρωποι, ζῷον ὃν ἑτέρων ϑειότε- 

ρον, ἄλλα γένη φαυλότερα αὐτῶν νομεύουσι" νέμοντος 

δὲ ἐκείνου πολιτεῖαί τε οὐκ ἦσαν οὐδὲ χτήσεις | γυναι- 
κῶν καὶ παίδων" ἐκ γῆς γὰρ ἀνεβιώσκοντο πάντες, 
οὐδὲν μεμνημένοι τῶν πρόσϑεν" ἀλλὰ τὰ μὲν τοιαῦτα 
ἀπῆν πάντα, καρποὺς δὲ ἀφϑόνους εἶχον ἀπό τε δέν- 
δρων καὶ πολλῆς ὕλης ἄλλης, οὐχ ὑπὸ γεωργίας φυο- 
μένους, ἀλλ᾽ αὐτομάτης ἀναδιδούσης τῆς γῆς. γυμνοὶ δὲ 

καὶ ἄστρωτοι ϑυραυλοῦντες τὰ πολλὰ ἐνέμοντο" τὸ γὰρ 
τῶν ὡρῶν αὐτοῖς ἄλυπον ἐκέκρατο, μαλακὰς δὲ εὐνὰς 

εἶχον ἀναφυομένης ἐκ γῆς πόας ἀφϑόνου. τὸν δὴ βίον, 

ὦ | Σώκρατες, ἀκούεις μὲν τὸν τῶν ἐπὶ Κρόνου" τόνδε 

δ᾽ ὃν λόγος ἐπὶ Διὸς εἶναι, τὸν νυνὶ παρὼν αὐτὸς 

ἤσϑησαι" κρῖναι δ᾽ αὐτοῖν τὸν εὐδαιμονέστερον ἀρ᾽ ἂν 
δύναιό τε καὶ ἐθελήσειας; 

ΝΕ. Σ. Οὐδαμῶς. 
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ΞΕ. Βούλει δῆτα ἐγώ σοι τρόπον τινὰ διακρίνω; 
ΝΕ. Σῷ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΧΥ]. ΞΕ. Εἰ μὲν τοίνυν οἵ τρόφιμοι τοῦ Κρόνου, 

παρούσης αὐτοῖς οὕτω πολλῆς σχολῆς καὶ δυνάμεως 

πρὸς τὸ μὴ μόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ ϑηρίοις διὰ λόγων 
Ο δύνασϑαι ξυγγίγνεσϑαι, κατεχρῶντο τούτοις ξύμπασιν 

ἐπὶ φιλοσοφίαν, μετά τε ϑηρίων καὶ μετ᾽ ἀλλήλων 
ὁμιλοῦντες, καὶ πυνϑανόμενοι παρὰ πάσης φύσεως εἴ 

τινά τις ἰδίαν δύναμιν ἔχουσα ἤσϑετό τι διάφορον τῶν 

ἄλλων εἰς συναγυρμὸν φρονήσεως. εὔκριτον ὅτι τῶν 

νῦν οἵ τότε μυρίῳ πρὸς εὐδαιμονίαν διέφερον" εἰ δὲ 

ἐμπιμπλάμενοι σίτων ἅδην καὶ ποτῶν διελέγοντο πρὸς 

ἀλλήλους καὶ τὰ ϑηρία μύϑους, οἷα δὴ καὶ τὰ νῦν 
Ὦ περὶ αὐτῶν λέγονται, 1 καὶ τοῦτο, ὥς γε κατὰ τὴν ἐμὴν 

δόξαν ἀποφήνασϑαι, καὶ μάλ᾽ εὔκριτον" ὅμως δ᾽ οὖν 
ταῦτα μὲν ἀφῶμεν, ἕως ἂν ἡμῖν μηνυτής τις ἱκανὸς 
φανῇ, ποτέρως οἱ τότε τὰς ἐπιϑυμίας εἶχον περί τε 
ἐπιστημῶν καὶ τῆς τῶν λόγων χρείας" οὗ δ᾽ ἕνεκα τὸν 

υὖῦϑον ἠγείραμεν, τοῦτο λεκτέον, ἵνα τὸ μετὰ τοῦτο εἰς 

τὸ πρόδσδϑεν περαίνωμεν. ἐπειδὴ γὰρ πάντων τούτων 

χρόνος ἐτελεώϑη καὶ μεταβολὴν ἔδει γίγνεσϑαι καὶ δὴ 
Ε καὶ τὸ γήινον ἤδη πᾶν ἀνήλωτο γένος, πάσας ἑκάστης 

τῆς ψυχῆς τὰς γενέσεις ἀποδεδωκυίας, ὅσα ἦν ἑκάστῃ 

προσταχϑέν, τοσαῦτα εἰς γῆν σπέρματα πεσούσης, τότε 

δὴ τοῦ παντὸς ὁ μὲν κυβερνήτης, οἷον πηδαλίων οἴακος 
ἀφέμενος, εἰς τὴν αὑτοῦ περιωπὴν ἀπέστη, τὸν δὲ δὴ 
κόσμον πάλιν ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη τε καὶ ξύμφυτος 
ἐπιϑυμία. πάντες οὖν οἵ κατὰ τοὺς τόπους συνάρχοντες 
τῷ μεγίστῳ δαίμονι ϑεοί, γνόντες ἤδη τὸ γιγνόμενον, 

ἀφίεσαν αὖ τὰ μέρη τοῦ κόσμου τῆς αὑτῶν ἐπιμελείας" 
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[ὃ δὲ μεταστρεφόμενος καὶ ξυμβάλλων, ἀρχῆς τε καὶ 218 
τελευτῆς ἐναντίαν δρμὴν ὁρμηϑείς, σεισμὸν πολὺν ἐν 

ἑαυτῷ ποιῶν ἄλλην αὖ φϑορὰν ξώων παντοίων ἀπειρ- 
γάσατο. μετὰ δὲ ταῦτα προελθόντος ἱκανοῦ χρόνου, 

ϑορύβων τε καὶ ταραχῆς ἤδη παυόμενος καὶ τῶν σεισμῶν 

γαλήνης ἐπιλαβόμενος εἴς τὲ τὸν εἰωϑότα δρόμον τὸν 

ἑαυτοῦ καταχοσμούμενος ἤει, ἐπιμέλειαν καὶ κράτος 

ἔχων 1 αὐτὸς τῶν ἐν αὑτῷ τε καὶ ἑαυτοῦ, τὴν τοῦ Β 
δημιουργοῦ καὶ πατρὸς ἀπομνημονεύων διδαχὴν εἰς 

δύναμιν. κατ᾿ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀκριβέστερον ἀπετέλει, 
τελευτῶν δὲ ἀμβλύτερον" τούτων δὲ αὐτῷ τὸ σωματο- 
εἰδὲς τῆς συγκράσεως αἴτιον, τὸ τῆς πάλαι ποτὲ φύ- 

σεῶς ξύντροφον. ὅτι πολλῆς ἦν μετέχον ἀταξίας πρὶν 
εἰς τὸν νῦν χόσμον ἀφικέσϑαι. παρὰ μὲν γὰρ τοῦ 
συνϑέντος πάντα καλὰ κέχτηται᾽ παρὰ δὲ τῆς ἔμπροσϑεν 
ξξεως, ὅσα χαλεπὰ καὶ [ ἄδικα ἐν οὐρανῷ γίγνεται, Ο 
ταῦτα ἐξ ἐκείνης αὐτός τε ἔχει καὶ τοῖς ζῴοις ἐναπερ- 

γάξεται. μετὰ μὲν οὖν τοῦ κυβερνήτου τὰ ξῷα τρέφων 
ἐν αὑτῷ σμικρὰ μὲν φλαῦρα, μεγάλα δὲ ἐνέτικτεν ἀγαϑά" 

χωριζόμενος δὲ ἐκείνου τὸν ἐγγύτατα χρόνον ἀεὶ τῆς 

ἀφέσεως κάλλιστα πάντα διάγει, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου 

καὶ λήϑης ἐγγιγνομένης ἐν αὐτῷ μᾶλλον καὶ δυναστεύει 
τὸ τῆς παλαιᾶς ἀναρμοστίας πάϑος. | τελευτῶντος δὲ Ὁ 

ἐξανϑεῖ τοῦ χρόνου καὶ σμικρὰ μὲν τἀγαϑά, πολλὴν 
ὃὲ τὴν τῶν ἐναντίων χρᾶσιν ἐπεγκεραννύμενος ἐπὶ 

διαφϑορᾶς κίνδυνον αὑτοῦ τε ἀφικνεῖται καὶ τῶν ἐν 

αὑτῷ. διὸ δὴ καὶ τότ᾽ ἤδη ϑεὸς ὃ κοσμήσας αὐτόν, 
καϑορῶν ἐν ἀπορίαις ὄντα, κηδόμενος ἵνα μὴ χειμασϑεὶς 

ὑπὸ ταραχῆς διαλυϑεὶς εἰς τὸν τῆς ἀνομοιότητος ἄπειρον 

ὄντα τόπον δύῃ, πάλιν ἔφεδρος αὐτοῦ τῶν πηδαλίων 
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᾿ γιγνόμενος, τὰ νοσήσαντα καὶ λυϑέντα ἐν τῇ καϑ' 
ἑαυτὸν προτέρᾳ περιόδῳ στρέψας, κοσμεῖ τε καὶ ἐπαν- 
ορϑῶν ἀϑάνατον αὐτὸν καὶ ἀγήρων ἀπεργάζεται. τοῦτο 

μὲν οὖν τέλος ἁπάντων εἴρηται" τὸ δ᾽ ἐπὶ τὴν τοῦ 
βασιλέως ἀπόδειξιν ἱκανὸν ἐκ τοῦ πρόσϑεν ἁπτομένοις 
τοῦ λόγου: στρεφϑέντος γὰρ αὖ τοῦ χόσμου τὴν ἐπὶ 

τὴν νῦν γένεσιν δὁδὸν τὸ τῆς ἡλικίας αὖ πάλιν ἵστατο 
καὶ καινὰ τἀναντία ἀπεδίδου τοῖς τότε. τὰ μὲν γὰρ 

ὑπὸ σμικρότητος ὀλίγου δέοντα ἠφανίσϑαι τῶν ζῴων 

ηὐξάνετο, τὰ δ᾽ ἐκ γῆς νεογενῆ σώματα πολιὰ φύντα 

πάλιν ἀποϑνήσκοντα εἰς γῆν κατήει. καὶ τἄλλά τε πάντα 
μετέβαλλεν, ἀπομιμούμενα καὶ ᾿ ξυνακολουϑοῦντα τῷ 
τοῦ παντὸς παϑήματι, καὶ δὴ καὶ τὸ τῆς κυήσεως καὶ 

γεννήσεως καὶ τροφῆς μίμημα συνείπετο τοῖς πᾶσιν 

ὑπ’ ἀνάγκης" οὐ γὰρ ἐξῆν ἔτ᾽ ἐν γῇ δι ἑτέρων συν- 
νιστάντων φύεσϑαι ζῷον, ἀλλὰ καϑάπερ τῷ κόσμῳ προσ- 

ἐτέτακτο αὐτοχράτορα εἶναι τῆς αὑτοῦ πορείας, οὕτω 

δὴ κατὰ ταὐτὰ καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτοῖς δι᾽ αὑτῶν, καϑ' 

ὅσον οἷόν τ᾽ ἦν, φύειν τὸ καὶ γεννᾶν καὶ τρέφειν προσ- 
ἑτάττετο ὑπὸ τῆς ὁμοίας ἀγωγῆς. οὗ δὲ ἕνεκα ὃ λόγος 

ὥρμηκε | πᾶς, ἐπ’ αὐτῷ νῦν ἐσμεν ἤδη. περὶ μὲν γὰρ 
τῶν ἄλλων ϑηρίων πολλὰ ἂν καὶ μαχρὰ διεξελϑεῖν 

γίγνοιτο, ἐξ ὧν ἕκαστα καὶ δι᾽ ἃς αἰτίας μεταβέβληκε" 
περὶ δὲ ἀνθρώπων βραχύτερα καὶ μᾶλλον προσήκοντα. 
τῆς γὰρ τοῦ κεκτημένου καὶ νέμοντος ἡμᾶς δαίμονος 

ἀπερημωϑέντες ἐπιμελείας, τῶν πολλῶν αὖ ϑηρίων, ὅσα 

χαλεπὰ τὰς φύσεις ἦν, ἀπαγριωϑέντων, αὐτοὶ δὲ ἀσϑε- 
νεῖς ἄνϑρωποι καὶ ἀφύλακτοι γεγονότες διηρπάξοντο 
ὑπ᾽ αὐτῶν. 1 καὶ ἔτ᾽ ἀμήχανοι καὶ ἄτεχνοι κατὰ τοὺς 
πρώτους ἦσαν χρόνους, ἅτε τῆς μὲν αὐτομάτης τροφῆς 
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ἐπιλελοιπυίας. πορίξεσϑαι δὲ οὐκ ἐπιστάμενοί πω διὰ 

τὸ μηδεμίαν αὐτοὺς χρείαν πρότερον ἀναγκάζειν. ἐκ 

τούτων πάντων ἐν μεγάλαις ἀπορίαις ἦσαν. ὅϑεν δὴ 

τὰ πάλαι λεχϑέντα παρὰ ϑεῶν δῶρα ἡμῖν δεδώρηται 
ιετ΄ ἀναγκαίας διδαχῆς καὶ παιδεύσεως. πῦρ μὲν παρὰ 

Προμηϑέως. τέχναι δὲ παρ᾽ Ἡφαίστου καὶ τῆς συντέ- 
χνου, σπέρματα δὲ αὖ καὶ φυτὰ παρ᾽ ἄλλων" καὶ πάνϑ᾽ 
ὁπόσα τὸν ἀνθρώπινον βίον συγκατεσκεύακεν ἔκ τούτων 

- γέγονεν, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἐκ ϑεῶν, ὅπερ ἐρρήϑη νῦν δή, 
τῆς ἐπιμελείας ἐπέλιπεν ἀνθρώπους, δι᾽ ἑαυτῶν δὲ ἔδει 

τήν τε διαγωγὴν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν αὐτοὺς αὑτῶν 

ἔχειν χαϑάπερ ὅλος ὁ κόσμος, ᾧ ξυμμιμούμενοι καὶ 

ξυνεπόμενοι τὸν ἀεὶ χρόνον νῦν μὲν οὕτως. τότε δὲ 
ἐκείνως ξζῶμέν τε καὶ φυόμεϑα. καὶ τὸ μὲν δὴ τοῦ μύ- 
ϑου τέλος ἐχέτω. χρήσιμον δὲ αὐτὸν ποιησόμεϑα πρὸς 

τὸ κατιδεῖν, ὅσον ἡμάρτομεν ἀποφηνάμενοι τὸν βασιλι- 

κόν τὲ καὶ πολιτικὸν ἐν τῷ πρόσϑε λόγῳ. 

ΧΥΠΙ͂. ΝΕ, Σῶ. Πῶς οὖν καὶ πόσον ἁμάρτημα 
φὴς εἶναι γεγονὸς ἡμῖν; 

ΞΕ, Τῇ μὲν βραχύτερον, τῇ δὲ μάλα γενναῖον καὶ 
μ᾿} πολλῷ μεῖξον καὶ πλέον ἢ τότε. 

ΝΕ. Σῶ,. Πῶς: 

ΞΕ), Ὅτι μὲν ἐρωτώμενοι τὸν ἐκ τῆς νῦν περιφορᾶς 
καὶ γενέσεως βασιλέα καὶ πολιτικὸν τὸν ἐκ τῆς ἐναντίας 

περιόδου ποιμένα τῆς τότε ἀνθρωπίνης ἀγέλης εἴπομεν. 

καὶ ταῦτα ϑεὸν ἀντὶ ϑνητοῦ., ταύτῃ μὲν πάμπολυ παρ- 
ηνέχϑημεν᾽ ὅτι δὲ ξυμπάσης τῆς πόλεως ἄρχοντα αὐτὸν 

ἀπεφήναμεν, ὅντινα δὲ τρόπον οὐ διείπομεν, ταύτῃ δὲ 

αὖ τὸ μὲν λεχϑὲν ἀληϑές, οὐ μὴν ὅλον γε οὐδὲ σαφὲς 
ἐρρήϑη, διὸ καὶ βραχύτερον ἢ κατ᾽ ἐκεῖνο ἡμαρτήχαμεν. 

10 
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ΝΕ. Σῶ. ᾿᾽Δ4ληϑῆ. 

ΞΕ. Ζ):εῖ τοίνυν τὸν τρόπον, ὡς ἔοικε, διορίσαντας 

τῆς ἀρχῆς τῆς πόλεως οὕτω τελέως τὸν πολιτικὸν ἡμῖν 

εἰρῆσθαι προσδοκᾶν. 

ΝΕ. Σῶ. Καλῶς. 

ΞΕ. Διὰ ταῦτα μὴν καὶ τὸν μῦϑον παρεϑέμεϑα, 
ἵνα ἐνδείξαιτο περὶ τῆς ἀγελαιοτροφίας μὴ μόνον ὡς 

πάντες αὐτῆς ἀμφισβητοῦσι τῷ ξητουμένῳ τὰ νῦν, ἀλλὰ 

κἀκεῖνον αὐτὸν ἐναργέστερον ἴδοιμεν, ὃν προσήκει μόνον 

κατὰ τὸ παράδειγμα ποιμένων τε καὶ βουχόλων τῆς 
ἀνθρωπίνης ἐπιμέλειαν ἔχοντα τροφῆς τούτου μόνον 

ἀξιωϑῆναι τοῦ προσρήματος. 
ΝΕ. Σὰ, Ὀρϑῶς. 

ΞΕ. Οἶμαι δ᾽ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, τοῦτο μὲν ἔτι 
μδῖξον ἢ κατὰ βασιλέα εἷναι τὸ ] σχῆμα τὸ τοῦ ϑείου 
ψνομέως. τοὺς δ᾽ ἐνθάδε νῦν ὄντας πολιτικοὺς τοῖς 

ἀρχομένοις ὁμοίους τε εἶναι μᾶλλον πολὺ τὰς φύσεις 

καὶ παραπλησιαίτερον παιδείας μετειληφέναι καὶ τροφῆς. 

ΝΕ. Σι. Πάντως που. 

ΞΕ: Ζητητέοι γε μὴν οὐδὲν ἂν εἴησαν οὔϑ᾽ ἧττον 
οὔτε μᾶλλον, εἴϑ᾽ οὕτως εἴτ᾽ ἐκείνως πεφύκασιν. 

ΝΕ. Σὼ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Τῇδε δὴ πάλιν ἐπανέλθωμεν. ἣν γὰρ ἔφαμεν 

αὐτεπιτακτικὴν μὲν εἶναι τέχνην ἐπὶ ξῴοις, οὐ μὴν 

ἰδία γε ἀλλὰ κοινῇ τὴν ἐπιμέλειαν ἔχουσαν, καὶ προσεί- 
πομὲν δὴ τότε εὐθὺς ἀγελαιοτροφικήν --- μέμνησαι γάρ; 

ΝΕ. Σ. Ναί. 
ΞΕ, Ταύτης τοίνυν πῃ διημαρτάνομεν. τὸν γὰρ 

πολιτικὸν οὐδαμοῦ συνελάβομεν οὐδ᾽ ὠνομάσαμεν, ἀλλ᾽ 
ἡμᾶς ἔλαϑε κατὰ τὴν ὀνομασίαν ἐχφυγών. 
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ΝΕ. Σῶ. Πῶς: 

ΞΕ, Τοῦ τὰς ἀγέλας ἑκάστας τρέφειν τοῖς μὲν 
ἄλλοις που πᾶσι μέτεστι νομεῦσι, τῷ πολιτικῷ δὲ οὐ 
μετὸν ἐπηνέγκαμεν τοὔνομα, δέον τῶν κοινῶν ἐπε- 

ψεγκεῖν | τι ξύμπασιν. 

ΝΕ. Σ᾿. ᾿4ληϑῆ λέγεις, εἴπερ ἐτύγχανέ γε ὄν. 

ΞΕ. Πῶς δ᾽ οὐχ ἦν τό γε ϑεραπεύειν που πᾶσι 
κοινόν, μηδὲν διορισϑείσης τροφῆς μηδέ τινος ἄλλης 
πραγματείας; ἀλλ᾽ ἤ τινα ἀγελαιοκομικὴν ἢ ϑεραπευτι- 

κὴν ἢ καί τινα ἐπιμελητικὴν αὐτὴν ὀνομάσασιν ὡς κατὰ 

πάντων ἐξῆν περικαλύπτειν καὶ τὸν πολιτικὸν ἅμα τοῖς 
ἄλλοις, ἐπειδὴ δεῖν τοῦτ᾽ ἐσήμαινεν ὃ λόγος. 

ΧΥΠῚ. ΝΕ. ΣΙ, Ὀρϑῶς. ἀλλ᾽ ἡ μετὰ τοῦτο διαί- 
ρεσις αὖ | τίνα τρόπον ἐγίγνετ᾽ ἄν; 

ΞΕ. Κατὰ ταὐτὰ καϑ' ἅπερ ἔμπροσϑεν διῃρούμεϑα 
τὴν ἀγελαιοτροφικὴν πεζοῖς τε καὶ ἀπτῆσι, καὶ ἀμίκτοις 

τε καὶ ἀκεράτοις, τοῖς αὐτοῖς ἄν που τούτοις διαιρού- 

μὠξνοι χαὶ τὴν ἀγελαιοκομικὴν τήν τὲ νῦν καὶ τὴν 

ἐπὶ Κρόνου βασιλείαν περιειληφότες ἂν ἦμεν ὁμοίως 
ἐν τῷ λόγω. 

ΝΕ. Σ᾿. Φαίνεται" ξητῶ δὲ αὖ τί τὸ μετὰ τοῦτο. 
ΞΕ. Ζ4ἤλον ὅτι λεχϑέντος οὕτω τοῦ τῆς ἀγελαιο- 

κομικῆς ὀνόματος οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐγένεϑ'᾽ [ ἡμῖν τό τινας Β 
ἀμφισβητεῖν ὡς οὐδ᾽ ἐπιμέλεια τὸ παράπαν ἐστίν, ὥσπερ 
τότε δικαίως ἠμφισβητήϑη μηδεμίαν εἶναι τέχνην ἐν 

ἡμῖν ἀξίαν τούτου τοῦ ϑρεπτικοῦ προσρήματος, εἰ δ᾽ 
οὖν τις εἴη. πολλοῖς πρότερον αὐτῆς καὶ μᾶλλον προσ- 

ήκειν ἤ τινι τῶν βασιλέων. 

ΝΕ. Σ. Ὀρϑῶς. 
ΞΕ, ᾿Επιμέλεια δέ γε ἀνθρωπίνης συμπάσης κοινω- 

ῬιΑτο 1. ξλϑὰ 
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νίας οὐδεμία ἂν ἐθελήσειεν ἑτέρα μᾶλλον καὶ προτέρα 

τῆς βασιλικῆς φάναι καὶ κατὰ πάντων ἀνϑρώπων | 
ἀρχῆς εἶναι τέχνη. 

ΝΕ. Σῶ. “έγεις ὀρϑῶς. 

ΞΕ. Μετὰ ταῦτα δέ γε, ὦ Σώκρατες, ἄρ᾽ ἐννοοῦμεν 
ὅτι πρὸς αὐτῷ δὴ τῷ τέλει συχνὸν αὖ διημαρτάνετο: 

ΝΕ. Σῶ,. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Τόδε, ὡς ἄρ᾽ εἰ καὶ διενοήϑημεν ὅτι μάλιστα 
τῆς δίποδος ἀγέλης εἶναί τινα ϑρεπτικὴν τέχνην, οὐδέν 

τι μᾶλλον ἡμᾶς ἔδει βασιλικὴν αὐτὴν εὐθὺς καὶ πολι- 
τικὴν ὡς ἀποτετελεσμένην προσαγορεύειν. 

ΝΗ. Σῶ, Τί μήν; 

ΞΕ. Πρῶτον μὲν ὃ ἐλέγομεν τοὔνομα μετασκευω- 
ρήσασϑαι, ἰ πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν μᾶλλον προδαγαγόντας 
ἢ τὴν τροφήν, ἔπειτα ταύτην τέμνειν" οὐ γὰρ σμικρὰς 

ἂν ἔχοι τμήσεις ἔτι. : 
ΝΕ. Σῶ,. Ποίας: 

ΞΕ. ἯΙ τε τὸν ϑεῖον ἄν που διειλόμεϑα νομέα 
χωρὶς καὶ τὸν ἀνθρώπινον ἐπιμελητήν. 

ΝΕ. Σῷ. Ὀρϑῶς. 
ΞΕ. αὖϑις δέ γε τὴν ἀπονεμηϑεῖσαν ἐπιμελητικὴν 

δίχα τέμνειν ἀναγκαῖον ἦν. 
ΝΕ. Σὼ. Τίών; 

ΞΕ. Τῷ βιαίῳ τε καὶ ἑκουσίῳ. 
ΝΕ. ΣΙ. Τί δή; 

ΞΕ, Καὶ ταύτῃ που τὸ πρότερον ἁμαρτάνοντες Ϊ 
εὐηθέστερα τοῦ δέοντος εἰς ταὐτὸν βασιλέα καὶ τύραν- 

νον ξυνέϑεμεν, ἀνομοιοτάτους ὄντας αὐτούς τε καὶ τὸν 

τῆς ἀρχῆς ἑκατέρου τρόπον. 
ΝΕ. Σὼ, ᾿24ληϑῆ. 
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ΞΕ. Νῦν δέ γε πάλιν ἐπανορϑούμενοι, καϑάπερ 
εἶπον, τὴν ἀνθρωπίνην ἐπιμελητικὴν δίχα διαιρώμεϑα, 

τῷ βιαίῳ τε καὶ ἑκουσίῳ: 
ΝΕ. Σῶ, Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ, Καὶ τὴν μέν γέ που τῶν βιαίων τυραννικήν, 

τὴν δὲ ἑχούσιον καὶ ἑκουσίων διπόδων ἀγελαιοκομικὴν 
ξῴων προσειπόντες πολιτικήν, τὸν ἔχοντα αὖ τέχνην 

ταύτην καὶ ἐπιμέλειαν ὄντως ὄντα βασιλέα καὶ πολιτικὸν 

ἀποφαινώμεϑα; 

'ΧΙΧ. ΝᾺ. Σῶ. Καὶ κινδυνεύει γε, ὦ ξένε, τελέως 
ἂν ἡμῖν οὕτως ἔχειν ἡ περὶ τὸν πολιτικὸν ἀπόδειξιο. 

ΞΕΙ. Καλῶς ἄν, ὦ Σώκρατες, ἡμῖν ἔχοι. δεῖ δὲ μὴ 
σοὶ μόνῳ ταῦτα, ἀλλὰ κἀμοὶ μετὰ σοῦ κοινῇ ξυνδοκεῖν. 
νῦν δὲ κατά γε τὴν ἐμὴν οὔπω φαίνεται τέλεον ὁ βασι- 
λεὺς ἡμῖν σχῆμα ἔχειν, ἀλλὰ καϑάπερ ἀνδριαντοποιοὶ 

παρὰ καιρὸν ἐνίοτε σπεύδοντες πλείω καὶ μείζω τοῦ 

δέοντος ἕκαστα τῶν ἔργων ἐπεμβαλλόμενοι  βραδύνουσι., 
καὶ νῦν ἡμεῖς, ἵνα δὴ πρὸς τῷ ταχὺ καὶ μεγαλοπρεπῶς 

δηλώσαιμεν τὸ τῆς ἔμπροσϑεν ἁμάρτημα διεξόδου, τῷ 

βασιλεῖ νομίσαντες πρέπειν μεγάλα παραδείγματα ποιεῖ- 

σϑαι, ϑαυμαστὸν ὄγκον ἀράμενοι τοῦ μύϑου. μείζονι 

τοῦ δέοντος ἠναγκάσϑημεν αὐτοῦ μέρει προσχρήσασϑαι" 

διὸ μακροτέραν τὴν ἀπόδειξιν πεποιήκαμεν καὶ πάντως 

τῷ μύϑῳ τέλος οὐκ ἐπέϑεμεν, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ὁ λόγος 

ἡμῖν 1] ὥσπερ ξῷον τὴν ἔξωϑεν μὲν περιγραφὴν ἔοικεν 

ἱχανῶς ἔχειν, τὴν δὲ οἷον τοῖς φαρμάκοις καὶ τῇ συγ- 

κράσει τῶν χρωμάτων ἐνάργειαν οὐκ ἀπειληφέναι πω. 

γραφῆς δὲ καὶ συμπάσης χειρουργίας λέξει καὶ λόγῳ 

δηλοῦν πᾶν ξῷον μᾶλλον πρέπει τοῖς δυναμένοις ἕπε- 

σϑαι" τοῖς δ᾽ ἄλλοις διὰ χειρουργιῶν. 
ΒΘ 
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ΝΕ. Σὼ, Τοῦτο μὲν ὀρϑῶς" ὅπῃ δὲ ἡμῖν οὔπω 
φὴς ἱκανῶς εἰρῆσϑαι, δήλωσον. 

Ὀ ΞΕ, Χαλεπόν, ὦ δαιμόνιε, μὴ παραδείγμασι χρώμε- 
νον ἱκανῶς ἐνδείκνυσϑαί τι τῶν μειζόνων. κινδυνεύει 

γὰρ ἡμῶν ἕκαστος οἷον ὄναρ εἰδὼς ἅπαντα πάντ᾽ αὖ 
πάλιν ὥσπερ ὕπαρ ἀγνοεῖν. 

ΝΕ. Σῶ. Πῶς τοῦτ᾽ εἶπες; 

ΞΕ. Καὶ μάλ᾽ ἀτόπως ἔοικά γε ἐν τῷ παρόντι 

κινήσας τὸ περὶ τῆς ἐπιστήμης πάϑος ἐν ἡμῖν. 
ΝΕ. Σῷ. Τί δή; 
ΞῈ.. Παραδείγματος, ὦ μακάριε, αὖ μοι καὶ τὸ 

παράδειγμα αὐτὸ δεδέηκεν. 
Ἑ ΝΕ. Σὼ, Τί οὖν; λέγε μηδὲν ἐμοῦ γε | ἕνεκα 

ἀποκνῶν. 

ΧΧ. ΞΕ. “εκτέον, ἐπειδὴ καὶ σύ γε ἕτοιμος ἀκολου- 
ϑεῖν. τοὺς γάρ που παῖδας ἴσμεν, ὅταν ἄρτι γραμμάτων 
ἔμπειροι γίγνωνται --- 

ΝΕ. Σῶ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ, Ὅτι τῶν στοιχείων ἕκαστον ἐν ταῖς βραχυτά- 

ταις καὶ ῥάσταις τῶν συλλαβῶν ἱκανῶς διαισϑάνονται., 

καὶ τἀληϑῆ φράξειν περὶ ἐκεῖνα δυνατοὶ γίγνονται. 
ΦἼ8 Ι ΝΕ. Σῶὼ. Πῶς γὰρ οὔ; [ 

ΞΕ, Ταὐτὰ δέ γε ταῦτα ἐν ἄλλαις ἀμφιγνοοῦντες 

πάλιν δόξῃ τε ψεύδονται καὶ λόγῳ. 
ΝΕ. Σῷ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. ζ2ρ᾽ οὖν οὐχ ὧδε ῥᾷστον καὶ κάλλιστον ἐπ- 

ὄγευν αὐτοὺς ἐπὶ τὰ μήπω γιγνωσκόμενα; 
ΝΕ. ΣᾺ. Πῶς: 

ΞΕΙ. ᾿ἀνάγειν πρῶτον ἐπ᾽ ἐκεῖνα, ἐν οἷς ταὐτὰ ταῦτα 
ὀρϑῶς ἐδόξαζον, ἀναγαγόντας δὲ τιϑέναι παρὰ τὰ μήπω 

να νἀ. ὦν δι. ὐ ϑ; 
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γιγνωσχόμενα, | καὶ παραβάλλοντας ἐνδεικνύναι τὴν αὖ- 

τὴν ὁμοιότητα καὶ φύσιν ἐν ἀμφοτέραις οὖσαν ταῖς συμ- 
πλοκαῖς, μέχριπερ ἂν πᾶσι τοῖς ἀγνοουμένοις τὰ δοξα- 

ξόμενα ἀληϑῶς παρατιϑέμενα δειχϑῇ. δειχϑέντα δέ, 

παραδείγμαϑ᾽ οὕτω γιγνόμενα, ποιήσῃ τῶν στοιχείων 

πάντων ἕκαστον ἐν πάσαις ταῖς συλλαβαῖς τὸ μὲν ἕτε- 

ρον ὡς τῶν ἄλλων ἕτερον ὄν, τὸ δὲ ταὐτὸν ὡς ταὐτὸν 
ἀεὶ ] κατὰ ταὐτὰ ἑαυτῷ προσαγορεύεσθαι. 

ΝΕ. Σῷ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΞΕ. Οὐκοῦν τοῦτο μὲν ἱκανῶς συνειλήφαμεν, ὅτι 

παραδείγματός γ᾽ ἐστὶ τότε γένεσις, ὁπόταν ὃν ταὐτὸν 

ἐν ἑτέρῳ διεσπασμένῳ δοξαζόμενον ὀρϑῶς καὶ συναχϑὲν 
περὶ ἑκάτερον ὡς συνάμφω μίαν ἀληϑῆ δόξαν ἀποτελῇ; 

ΝΕ. Σ, Φαίνεται. 

ΞΕ. Θαυμάξζοιμεν ἂν οὖν. εἰ ταὐτὸν τοῦτο ἡμῶν ἡ 
ψυχὴ φύσει περὶ τὰ τῶν πάντων στοιχεῖα πεπονθυῖα 

Ιὶ τοτὲ μὲν ὑπ᾽ ἀληϑείας περὶ ἕν ἕκαστον ἔν τισι συν- 

ἔσταται. τοτὲ δὲ περὶ ἅπαντα ἐν ἑτέροις αὖ φέρεται, καὶ 

τὰ μὲν αὐτῶν ἁμῇ γέ πῃ τῶν συγκράσεων ὀρϑῶς δο- 
ξάξει. μετατιϑέμενα δ᾽ εἰς τὰς τῶν πραγμάτων μακρὰς 

καὶ μὴ ῥαδίους συλλαβὰς ταὐτὰ ταῦτα πάλιν ἀγνοεῖ; 
ΝΕ. Σ᾿). Καὶ ϑαυμαστόν γε οὐδέν. 
ΞΕ. Πῶς γάρ. ὦ φίλε, δύναιτο ἄν τις ἀρχόμενος 

ἀπὸ δόξης ψευδοῦς ἐπί τι τῆς ἀληϑείας καὶ μικρὸν | 
μέρος ἀφικόμενος χτήσασϑαι φρόνησιν; 

ΝΕ. Σ,. Σχεδὸν οὐδαμῶς. 

ΞΕ, Οὐκοῦν ταῦτα εἰ ταύτῃ πέφυκεν. οὐδὲν δὴ 

πλημμελοῖμεν ἂν ἐγώ τὲ καὶ σὺ πρῶτον μὲν ἐπιχειρή- 
σαντες ὅλου παραδείγματος ἰδεῖν τὴν φύσιν ἐν σμικρῷ 

κατὰ μέρος ἄλλῳ παραδείγματι, μετὰ δὲ ταῦτα μέλλοντες 

10) 
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ἐπὶ τὸ τοῦ βασιλέως μέγιστον ὃν ταὐτὸν εἶδος ἀπ᾽ 
ἐλαττόνων φέροντέἕς ποϑὲν διὰ παραδείγματος ἐπιχειρεῖν 

αὖ τὴν τῶν κατὰ πόλιν ϑεραπείαν τέχνῃ γνωρίζειν, ἵνα 

ὕπαρ ἀντ᾽ ὀνείρατος ἡμῖν γίγνηται; 

ΝΕ. Σ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρϑῶς. 
[ ΞΕ. Πάλιν δὴ τὸν ἔμπροσϑεν λόγον ἀναληπτέον, 

ὡς ἐπειδὴ τῷ βασιλικῷ γένει τῆς περὶ τὰς πόλεις ἐπιμε- 

λείας ἀμφισβητοῦσι μυρίοι, δεῖ δὴ πάντας ἀποχωρίζειν 

τούτους καὶ μόνον ἐκεῖνον λιπεῖν, καὶ πρὸς τοῦτο δὴ 

παραδείγματος ἔφαμεν δεῖν τινος ἡμῖν. 
ΝΕ. Σὼ. Καὶ μάλα. 

ΧΧΙ. ΞΕ. Τί δῆτα παράδειγμά τις ἄν, ἔχον τὴν 
αὐτὴν πολιτικῇ πραγματείαν, σμικρότατον παραϑέμενος 
ἱκανῶς ἂν εὕροι τὸ  ξητούμενον; βούλει πρὸς Διός, 

ὦ Σώκρατες. εἰ μή τι πρόχειρον ἕτερον ἔχομεν, ἀλλ᾽ 

οὖν τήν γε ὑφαντικὴν προελώμεϑα; καὶ ταύτην, εἰ 

δοκεῖ, μὴ πᾶσαν; ἀποχρήδσει γὰρ ἴσως ἡ περὶ τὰ ἐκ 

τῶν ἐρίων ὑφάσματα τάχα γὰρ ἂν ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ 

μέρος αὐτῆς μαρτυρήσειε προαιρεϑὲν ὃ βουλόμεϑα. 
ΝΕ. Σῷ. Τί γὰρ οὔ; 
ΞΕ. Τί δῆτα οὐ, καϑάπερ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν τέ- 

ἕνοντὲς μέρη μερῶν ἕκαστον διῃρούμεϑα, καὶ νῦν περὶ 
ὑφαντικὴν ταὐτὸν ] τοῦτο ἐδράσαμεν, καὶ κατὰ δύναμιν 

ὅτι μάλιστα διὰ βραχέων ταχὺ πάντ᾽ ἐπελθόντες πάλιν 
ἤλθομεν ἐπὶ τὸ νῦν χρήσιμον; 

ΝΕ. Σῷ. Πῶς λέγεις; 

ΞΕ), Αὐτὴν τὴν διέξοδον ἀπόκρισίν σοι ποιήσομαι. 

ΝΕ. Σῶ. Κάλλιστ᾽ εἶπεο. 

ΜΞ Εἰ. Ἔστι τοίνυν πάντα ἡμῖν ὁπόσα δημιουργοῦμεν 

καὶ κτώμεϑα, τὰ μὲν ἕνεκα τοῦ ποιεῖν τι, τὰ δὲ τοῦ μὴ 
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πάσχειν ἀμυντήρια" καὶ τῶν ἀμυντηρίων τὰ μὲν ἀλεξι- 

φάρμακα καὶ ϑεῖα καὶ ἀνθρώπινα, τὰ 1 δὲ προβλήματα" Ὁ 
τῶν δὲ προβλημάτων τὰ μὲν πρὸς τὸν πόλεμον ὁπλίσματα, 

τὰ δὲ φράγματα᾽ καὶ τῶν φραγμάτων τὰ μὲν παραπετά- 
ὅματα, τὰ δὲ πρὸς χειμῶνας καὶ καύματα ἀλεξητήρια" 
τῶν δὲ ἀλεξητηρίων τὰ μὲν στεγάσματα, τὰ δὲ σκεπά- 
ματα καὶ τῶν σκεπασμάτων ὑποπετάσματα μὲν ἄλλα, 
περικαλύμματα δὲ ἕτερα ̓  περικαλυμμάτων δὲ τὰ μὲν δλό- 
ὄχιστα, σύνϑετα δὲ ἕτερα᾽ τῶν δὲ συνϑέτων | τὰ μὲν Ἑ 

τρητά, τὰ δὲ ἄνευ τρήσεως συνδετά᾽ καὶ τῶν ἀτρήτων 

τὰ μὲν νεύρινα φυτῶν ἐκ γῆς, τὰ δὲ τρίχινα" τῶν δὲ 
τροιχίνων τὰ μὲν ὕδασι καὶ γῇ κολλητά, τὰ δὲ αὐτὰ 

αὑτοῖς συνδετά. τουτοισὶ δὴ τοῖς ἐκ τῶν ἑαυτοῖς συνδου- 

μένων ἐργασϑεῖσιν ἀμυντηρίοις καὶ σκεπάσμασι τὸ μὲν 

ὄνομα ἱμάτια ἐκαλέσαμεν" τὴν δὲ τῶν ἱματίων μάλιστα 

ἐπιμελουμένην τέχνην, ὥσπερ τότε τὴν τῆς | πόλεως 280 

πολιτικὴν εἴπομεν, οὕτω καὶ νῦν ταύτην προσείπωμεν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἱματιουργικήν; φῶμεν δὲ καὶ 

ὑφαντικήν, ὅσον ἐπὶ τῇ τῶν ἱματίων ἐργασίᾳ μέγιστον 

ἣν μόριον, μηδὲν διαφέρειν πλὴν ὀνόματι ταύτης τῆς 
ἱματιουργικῆς, καϑάπερ κἀκεῖ τότε τὴν βασιλικὴν τῆς 

πολιτικῆς; 

ΝΕ. Σ΄. Ὀρϑύότατά γε. 
ΞΕ. Τὸ μετὰ τοῦτο δὴ συλλογισώμεϑα, ὅτι τὴν 

ἱματίων ὑφαντικὴν οὕτω ῥηϑεῖσάν τις τάχ᾽ ἂν ἱκανῶς 
εἰρῆσϑαι δόξειε, μὴ δυνάμενος ξυννοεῖν ὅτι τῶν μὲν Β 

«ἐγγὺς ξυνεργῶν οὔπω διώρισται, πολλῶν δὲ ἑτέρων 
ξυγγενῶν ἀπεμερίσϑη. 

ΝΕ, Σ. Ποίων. εἰπέ, ξυγγενῶν; 

ΧΧΙΠ. ΞΕ. Οὐχ ἕσπου τοῖς λεχϑεῖσιν, ὡς φαίνει" 
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πάλιν οὖν ἔοικεν ἐπανιτέον ἀρχόμενον ἀπὸ τελευτῆς. 

εἰ γὰρ ξυννοεῖς τὴν οἰκειότητα, τὴν μὲν διετέμομεν 

ἀπ᾽ αὐτῆς νῦν δή, τὴν τῶν στρωμάτων σύνϑεσιν περι- 

βολῇ χωρίζοντες καὶ ὑποβολῇ. 
ΝΕ. Σῶὼ. Μμανϑάνω. 

Ο ΞΕ. Καὶ μὴν | τὴν ἐκ τῶν λίνων καὶ σπάρτων 
καὶ πάντων, ὁπόσα φυτῶν ἄρτι νεῦρα κατὰ λόγον εἴ- 

πομεν, δημιουργίαν πᾶσαν ἀφείλομεν" τήν τ᾽ αὖ πιλη- 
τικὴν ἀφωρισάμεϑα καὶ τὴν τρήσει καὶ ῥδαφῇ χρωμένην 

σύνϑεσιν, ἧς ἡ πλείστη σκυτοτομική. 
ΝΕ. Σῶ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΞΕ. Καὶ τοίνυν τὴν τῶν ὁλοσχίστων σχκεπασμά- 
τῶν ϑεραπείαν δερματουργικὴν καὶ τὰς τῶν στεγασμά- 

τῶν. ὅσαι τε ἐν οἰκοδομικῇ καὶ ὅλῃ τεκτονικῇ καὶ ἐν 
Ὁ ἄλλαις τέχναις δευμάτων | στεκτικαὶ γίγνονται, συμ- 

πάσας ἀφείλομεν, ὅσαι τε περὶ τὰς κλοπὰς καὶ τὰς βίᾳ 
πράξεις διακωλυτικὰ ἔργα παρέχονται τέχναι φραγμάτων, 
περί τε γένεσιν ἐπιϑηματουργίας οὖσαι χαὶ τὰς τῶν 
ϑυρωμάτων πήξεις, γομφωτικῆς ἀπονεμηϑεῖσαι μόρια 

τέχνης" τήν τε ὁπλοποιικὴν ἀπετεμόμεϑα, μεγάλης καὶ 

παντοίας τῆς προβληματουργικῆς τμῆμα οὖσαν δυνά- 
μεῶς" χαὶ δὴ καὶ τὴν μαγευτικὴν τὴν περὶ τὰ ἀλεξι- 

Ἐ φάρμακα κατ᾽ ἀρχὰς εὐθὺς διωρισάμεϑα ξύμπασαν, 

καὶ λελοίπαμεν, ὡς δόξαιμεν ἄν, αὐτὴν τὴν ξητηϑεῖσαν 

ἀμυντικὴν χειμώνων, ἐρεοῦ προβλήματος ἐργαστικήν, 

ὄνομα δὲ ὑφαντικὴν λεχϑεῖσαν. 
ΝΕ. Σῷ. Ἔοικε γὰρ οὖν. 
ΞῈ. ᾿4λλ᾽ οὐκ ἔστι πω τέλεον, ὦ παῖ, τοῦτο λε- 

λεγμένον. ὃ γὰρ ἐν ἀρχῇ τῆς τῶν ἱματίων ἐργασίας 
281 ἁπτόμενος τοὐναντίον ὑφῇ | δρᾶν φαίνεται. 
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ΝΕ. Σὼ. Πῶς: 

ΞΕ). Τὸ μὲν τῆς ὑφῆς συμπλοκή τίς ἐστί που. 
ΝΕ. Σῷ. Ναί. 
ΞΕ). Τὸ δέ γε τῶν συνεστώτων καὶ συμπεπιλημένων 

διαλυτική. 

ΝΕ. Σῷ. Τὸ ποῖον δή; 

ΞΕ. Τὸ τῆς τοῦ ξαίνοντος τέχνης ἔργον. ἢ τὴν 
ξαντικὴν τολμήσομεν ὑφαντικὴν καὶ τὸν ξἕάντην ὡς 

ὄντα ὑφάντην καλεῖν; 

ΝΕ. ΣΙ. Οὐδαμῶς. 
ΞΕ. Καὶ μὴν τήν γε αὖ στήμονος ἐργαστικὴν καὶ 

κρόκης εἴ τις ὑφαντικὴν προσαγορεύει, παράδοξόν τε 
καὶ ψεῦδος ὄνομα | λέγει. Β 

ΝΕ. Σ᾿. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΞΕ). Τί δέ; κναφευτικὴν σύμπασαν καὶ τὴν ἀκεστι- 
κὴν πότερα μηδεμίαν ἐπιμέλειαν μηδέ τινα ϑεραπείαν 

ἐσθῆτος ϑῶμεν, ἢ καὶ ταύτας πάσας ὡς ὑφαντικὰς 

λέξομεν; 
ΝΕ. Σῷ. Οὐδαμῶς. 

ΞΕ). ᾽4λλὰ μὴν τῆς γε ϑεραπείας ἀμφισβητήσου- 
σιν αὗται ξύμπασαι καὶ τῆς γενέσεως τῆς τῶν ἱματίων 
τῇ τῆς ὑφαντικῆς δυνάμει, μέγιστον μὲν μέρος ἐκείνῃ 

διδοῦσαι, μεγάλα δὲ καὶ σφίσιν αὐταῖς ἀπονέμουσαι. 
ΝΕ. Σῶ. Πάνυ γε. σ 

Ξ). Πρὸς τοίνυν ταύταις ἔτι τὰς τῶν ἐργαλείων 

δημιουργοὺς τέχνας, δι’ ὧν ἀποτελεῖται τὰ τῆς ὑφῆς 
ἔργα, δοκεῖν χρὴ τό γε συναιτίας εἶναι προσποιήσασϑαι 

παντὸς ὑφάσματος. 

ΝΕ. Σὼ, Ὀρϑότατα. 

ΞΕ. Πότερον οὖν ἡμῖν ὁ περὶ τῆς ὑφαντικῆς 
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λόγος, οὗ προειλόμεϑα μέρους, ἱκανῶς ἔσται διωρι- 

σμένος, ἐὰν ἄρ᾽ αὐτὴν τῶν ἐπιμελειῶν, ὁπόσαι περὶ τὴν 
ἐρεᾶν ἐσθῆτα, εἰς τὴν καλλίστην καὶ μεγίστην πασῶν 

Ὁ τιϑῶμεν" ἢ λέγοιμεν μὲν ἄν τι ἀληϑές, οὐ μὴν σαφές 
γὲ οὐδὲ τέλεον, πρὶν ἂν καὶ ταύτας αὐτῆς πάσας περι- 

ἕλωμεν; 

ΝΕ. Σῷ. Ὀρϑῶς. 
ΧΧΠΙ. ΞΕ. Οὐκοῦν μετὰ ταῦτα ποιητέον 

μὲν, ἵν᾽ ἐφεξῆς ἡμῖν ὃ λόγος ἴῃ; 
ΝΕ. ΣΩῶ. Πῶς δ᾽ οὔ: 

ΞΕ, Πρῶτον μὲν τοίνυν δύο τέχνας οὔσας περὶ 
πάντα τὰ δρώμενα ϑεασώμεϑα. 

ΝΕ. Σῶ. Τίώνς; 

ΞΕ). Τὴν μὲν γενέσεως οὖσαν ξυναίτιον, τὴν δ᾽ 
αὐτὴν αἰτίαν. 

ΝΕ. Σῷ, Πῶς; 
ΞΕ. Ὅσαι μὲν τὸ πρᾶγμα αὐτὸ μὴ δημιουργοῦσι, 

τι 

λὲγο- 

Ε | ταῖς δὲ δημιουργούσαις ὄργανα παραδκευάξουσιν, ὧν 

282 

μὴ παραγενομένων οὐκ ἄν ποτὲ ἐργασϑείη τὸ προστε- 
ταγμένον ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν, ταύτας μὲν ξυναιτίους, 

τὰς δὲ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἀπεργαξομένας αἰτίας. 

ΝΕ. Σῷ. Ἔχει γοῦν λόγον. 

ΞΕ. Μετὰ τοῦτο δὴ τὰς μὲν περί τε ἀτράκτους 
καὶ κερκίδας καὶ ὁπόσα ἄλλα ὄργανα τῆς περὶ τὰ ἀμφι- 

ἕσματα γενέσεως κοινωνεῖ, πάσας ξυναιτίους εἴπωμεν, 
τὰς δὲ αὐτὰ ϑεραπευούσας καὶ δημιουργούσας αἰτίας; 

ΝΕ. ΣᾺ. Ὀρϑύτατα. 
ΞΕ, Τῶν αἰτιῶν | δὴ πλυντικὴν μὲν καὶ ἀκεστι- 

κὴν καὶ πᾶσαν τὴν περὶ ταῦτα ϑεραπευτικήν, πολλῆς 
οὔσης τῆς κοσμητικῆς, τοὐνταῦϑα αὐτῆς μόριον εἰκὸς 
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μάλιστα περιλαμβάνειν ὀνομάξοντας πᾶν τῇ τέχνῃ τῇ 

κναφευτικῇ. 

ΝΕ. Σῷ. Καλῶς. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἕαντική γε καὶ νηστικὴ καὶ πάντα 
αὖ τὰ περὶ τὴν ποίησιν αὐτὴν τῆς ἐσθῆτος ἧς λέγομεν 
μέρη, μία τίς ἐστι τέχνη τῶν ὑπὸ πάντων λεγομένων 

ἣ ταλασιουργική. 

ΝΕ. Σ᾿, Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Τῆς δὴ ἰ ταλασιουργικῆς δύο τμήματά ἔστον, 
καὶ τούτοιν ἑκάτερον ἅμα δυοῖν πεφύκατον τέχναιν μέρη. 

ΝΕ. Σὼ. Πῶς; 
ΞΕΙ. Τὸ μὲν ξαντικὸν καὶ τὸ τῆς κερκιστικῆς ἥμισυ 

καὶ ὅσα τὰ ξυγχείμενα ἀπ’ ἀλλήλων ἀφίστησι. πᾶν 
τοῦτο ὡς ἕν φράξειν τῆς τὲ ταλασιουργίας αὐτῆς ἐστί 

που, καὶ μεγάλα τινὲ κατὰ πάντα ἡμῖν ἤστην τέχνα, 

ἣ συγχριτική τὲ καὶ διακριτική. 

ΝΕ. Σὼ. Ναί. 

ΞΕ, Τῆς τοίνυν διακριτικῆς ἥ τε ξαντικὴ καὶ τὰ 
νῦν δὴ ῥδηϑέντα ἅπαντά ἐστιν᾽ ἡ γὰρ | ἐν ἐρίοις τὲ 

καὶ στήμοσι διακχριτική, κερκίδι μὲν ἄλλον τρόπον 
γιγνομένη, χερσὶ δὲ ἕτερον, ἔσχεν ὅσα ἀρτίως ὀνόματα 

ἐρρήϑη. 
ΝΕ. Σῶ, Πάνυ μὲν οὖν. 

ΞΕ. “4ὖϑις δὴ πάλιν συγκριτικῆς μόριον ἅμα καὶ 
ταλασιουργίας ἐν αὐτῇ γιγνόμενον λάβωμεν" ὅσα δὲ 

τῆς διακριτικῆς ἦν, αὐτόϑι μεϑιῶμεν ξύμπαντα. δίχα 

τέμνοντες τὴν ταλασιουργίαν διακριτικῷ τε καὶ συγκρι- 

τικῷ τμήματι. 

ΝΕ. Σῶ. ΔΖιῃρήσϑω. 

ΞΕ. Τὸ συγχριτικὸν τοίνυν αὖ σοι καὶ ταλα- 

σ 
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σιουργικὸν 1 ἅμα μόριον, ὦ Σώκρατες, διαιρετέον, εἴπερ 
ἱκανῶς μέλλομεν τὴν προρρηϑεῖσαν ὑφαντικὴν αἱρήσειν. 

ΝΕ. Σὰ. Οὐκοῦν χρή. 

ΞΕ. Χρὴ μὲν οὖν᾽ καὶ λέγωμέν γε αὐτῆς τὸ μὲν 
εἶναι στρεπτικόν, τὸ δὲ συμπλεκτικόν. 

ΝΕ. Σῶ, ἶρ᾽ οὖν μανθάνω; δοκεῖς γάρ μοι τὸ 
περὶ τὴν τοῦ στήμονος ἐργασίαν λέγειν στρεπτικόν. 

ΞΕ. Οὐ μόνον γε, ἀλλὰ καὶ κρόκης" ἢ γένεσιν 
ἄστροφόν τινα αὐτῆς εὑρήσομεν; 

ΝΕ. Σ᾿. Οὐδαμῶς. 

ΞΕ). Διόρισαι δὴ καὶ τούτοιν ἑκάτερον" ἴσως | γὰρ 
ὁ διορισμὸς ἔγκαιρος ἄν δοι γένοιτο. 

ΝΕ. Σὼ, πῇ; 

ΞΕ. Τῇδε: τῶν περὶ ἕξαντικὴν ἔργων μηκυνϑέν 
τε καὶ σχὸν πλάτος λέγομεν εἶναι κάταγμά τι; 

ΝΕ. Σὼ, Ναί. 

ΞΕ. Τούτου δὴ τὸ μὲν ἀτράκτῳ τε στραφὲν καὶ 
στερεὸν νῆμα γενόμενον στήμονα μὲν φάϑι τὸ νῆμα, 

τὴν δὲ ἀπευϑύνουσαν αὐτὸ τέχνην εἶναι στημονονη- 

τικήν. 

ΝΕ. Σῶ, Ὀρϑῶς. 
ΞΕ. Ὅσα δέ γε αὖ τὴν μὲν συστροφὴν χαύνην 

λαμβάνει, τῇ δὲ τοῦ στήμονος ἐμπλέξει πρὸς τὴν τῆς 

γνάψεως δλκὴν ἐμμέτρως τὴν μαλακότητα ἴσχει, ταῦτ᾽ 

ἄρα κρόκην μὲν τὰ νηϑέντα, τὴν δὲ ἐπιτεταγμένην 
αὐτοῖς εἶναι τέχνην τὴν κροκονητικὴν | φῶμεν. 

ΝΕ. ΣᾺ. Ὀρϑότατα. 
ΞΕ. Καὶ μὴν τό γε τῆς ὑφαντικῆς μέρος ὃ προὐϑέ- 

μξδϑα. παντί που δῆλον ἤδη. τὸ γὰρ συγκριτικῆς τῆς 

ἐν ταλασιουργίᾳ μόριον ὅταν εὐθυπλοκίᾳ κρόκης καὶ 
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στήμονος ἀπεργάζηται πλέγμα, τὸ μὲν πλεχϑὲν ξύμπαν 
. ἐσθῆτα ἐρεᾶν, τὴν δὲ ἐπὶ τούτῳ τέχνην οὖσαν προῦσ- 
αγορεύομεν ὑφαντικήν. 

ΝΕ. Σ. Ὀρϑότατα. 

ΧΧΙΥ. ΞΕ. Εἶεν τί δή ποτε οὖν οὐκ εὐϑὺς 
ἀπεχρινάμεϑα [ πλεχτικὴν εἶναι κρόκης καὶ στήμονος Β 

"ὑφαντικήν, ἀλλὰ περιήλϑομεν ἐν κύκλῳ πάμπολλα δὲ- 

οριζόμενον μάτην; 

ΝΕ. Σῷ. Οὔκουν ἔμοιγε. ὦ ξένε, μάτην οὐδὲν 
τῶν ῥηϑέντων ἔδοξε ῥηθῆναι. 

ΞΕ. Καὶ ϑαυμαστόν γε οὐδέν᾽ ἀλλὰ τάχ᾽ ἄν, ὦ 
μακάριε, δόξειε. πρὸς δὴ τὸ νόσημα τὸ τοιοῦτον, ἂν 

ἄρα πολλάκις ὕστερον ἐπίῃ --- ϑαυμαστὸν γὰρ οὐδέν ---, 
λόγον ἄκουσόν τινα προσήκοντα περὶ πάντων τῶν ] 

τοιούτων ῥηϑῆναι. 9 

ΝΕ. Σι. Ζέἔγε μόνον. 

ΞΕ, Πρῶτον τοίνυν ἴδωμεν πᾶσαν τήν τε ὑπερ- 
βολὴν καὶ τὴν ἔλλειψιν, ἵνα κατὰ λόγον ἐπαινῶμεν καὶ 

ψέγωμεν τὰ μακρότερα τοῦ δέοντος ἑχάστοτε λεγόμενα 
καὶ τἀναντία περὶ τὰς τοιάδδε διατριβάς. 

ΝΕ. Σ,. Οὐκοῦν χρή. 
ΞΕ. Περὶ δὴ τούτων αὐτῶν ὁ λόγος ἡμῖν, οἶμαι, 

γιγνόμενος ὀρϑῶς ἂν γίγνοιτο. 
ΝΕ. Σῷ. Τίνων; 

ΞΡ. Μήκους τε πέρι καὶ βραχύτητος καὶ πάσης 
ὑπεροχῆς τε καὶ ἐλλείψεως" ἡ ] γάρ που μετρητικὴ περὶ Ὁ 
πάντ᾽ ἐστὶ ταῦτα. 

ΝΕ. Σῶ. Ναί. 
ΞΕ, Ζιέλωμεν τοίνυν αὐτὴν δύο μέρη" δεῖ γὰρ 

δὴ πρὸς ὃ νῦν σπεύδομεν. 
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ΝΕ. Σὼ. “Ζέγοις ἂν τὴν διαίρεσιν ὅπῃ. 

ΞΕ, Τῇδε᾽ τὸ μὲν κατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα μεγέϑους 
καὶ σμικρότητος κοινωνίαν, τὸ δὲ κατὰ τὴν τῆς γενέ- 
σεως ἀναγκαίαν οὐσίαν. 

ΝΕ. Σῶ. Πῶς λέγεις; 

ΞΕ. Ἶ4ρ᾽ οὐ κατὰ φύσιν δοκεῖ σοι τὸ μεῖξον μη- 
δενὸς ἑτέρου δεῖν μεῖξον λέγειν ἢ τοῦ ἐλάττονος, καὶ 

τοὔλαττον αὖ τοῦ μείξονος ᾿ ἔλαττον, ἄλλου δὲ μηδενός; 
ΝΕ. Σὼ. ἜἜμοιγε. 
ΞΕ. Τί δέ; τὸ τὴν τοῦ μετρίου φύσιν ὑπερβάλλον 

καὶ ὑπερβαλλόμενον ὑπ᾽ αὐτῆς ἐν λόγοις εἴτε καὶ ἐν 

ἔργοις ἄρ᾽ οὐκ αὖ λέξομεν ὡς ὄντως γιγνόμενον, ἐν ᾧ καὶ 

διαφέρουσι μάλιστα ἡμῶν οἵ τὲ κακοὶ καὶ οἵ ἀγαϑοί; 
ΝΕ. Σῷ. Φαίνεται. 

ΞΕ. Δηιυττὰς ἄρα ταύτας οὐσίας καὶ κρίσεις τοῦ 
μεγάλου καὶ τοῦ σμικροῦ ϑετέον, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἔφαμεν 
ἄρτι πρὸς ἄλληλα μόνον δεῖν, ἀλλ᾽ ὥσπερ νῦν εἴρηται 
μᾶλλον τὴν μὲν πρὸς ἄλληλα λεκτέον, τὴν δ᾽ αὖ πρὸς 

τὸ μέτριον" οὗ δὲ ἕνεχα, μαϑεῖν ἄρ᾽ ἂν βουλοίμεϑα; 
ΝΕ. Σῶς -Τύ μήν; 

ΞΕ), Εἰ πρὸς μηδὲν ἕτερον τὴν τοῦ μείζονος ἐάσει 

τις φύσιν ἢ πρὸς τοὔλαττον, οὐκ ἔσται ποτὲ πρὸς τὸ 

μέσριον: ἦ γάρ: 
ΝΕ. Σῶ. οΟὕτωο. 

ΞΕ. Οὐκοῦν τὰς τέχνας τε αὐτὰς καὶ τἄργα αὐτῶν 

ξύμπαντα διολοῦμεν τούτῳ τῷ λόγῳ, καὶ δὴ καὶ τὴν 
ζητουμένην νῦν πολιτικὴν χαὶ τὴν ῥηϑεῖσαν ὕφαντι- 

κὴν ἀφανιοῦμεν; ἅπασαι γὰρ αἱ τοιαῦταί που τὸ τοῦ 

μετρίου πλέον καὶ ἔλαττον οὐχ ὡς οὐκ ὃν ἀλλ᾽ ὡς ὃν 
χαλεπὸν περὶ τὰς πράξεις παραφυλάττουσι. καὶ τούτῳ 
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-» ΄ Χ , ΄ ’ 3 Ὰ Ἁ δὴ τῷ τρόπῳ τὸ | μέτρον σῴξουσαι πάντα ἀγαϑὰ καὶ Β 

καλὰ ἀπεργάζονται. 

ΝΕ. Σὼ. Τί μήν; 

ΞΕ. Οὐκοῦν ἂν τὴν πολιτικὴν ἀφανίσωμεν, ἄπορος 

ἡμῖν ἡ μετὰ τοῦτο ἔσται ξήτησις τῆς βασιλικῆς ἐπιστήμης; 

ΝΕ. Σὼ. Καὶ μάλα. 

ΞΕ. Πότερον οὖν, καϑάπερ ἐν τῷ σοφιστῇ προσ- 

ηναγκάσαμεν εἶναι τὸ μὴ ὄν, ἐπειδὴ κατὰ τοῦτο διέφυγεν 

ἡμᾶς ὁ λόγος, οὕτω καὶ νῦν τὸ πλέον αὖ καὶ ἔλαττον 

μετρητὰ προσαναγχαστέον γίγνεσϑαι μὴ πρὸς ἄλληλα 

μόνον ἀλλὰ καὶ πρὸς [ τὴν τοῦ μετρίου γένεσιν; οὐ γὰρ 
δὴ δυνατόν γε οὔτε πολιτικὸν οὔτ᾽ ἄλλον τινὰ τῶν περὶ 

τὰς πράξεις ἐπιστήμονα ἀναμφισβητήτως γεγονέναι τού- 

του μὴ ξυνομολογηϑέντος. 

ΝΕ, Σὰ. Οὐκοῦν καὶ νῦν ὅτι μάλιστα χρὴ ταὐτὸν 

ποιεῖν. 

ΧΧΥ. ἘΠ. Πλέον, ὦ Σώκρατες, ἔτι τοῦτο τὸ ἔργον 
ἢ ̓ κεῖνο᾽ καί τοι κἀκείνου γε μεμνήμεϑα τὸ μῆκος ὅσον 

ἦν" ἀλλ᾽ ὑποτίϑεσϑαι μὲν τὸ τοιόνδε περὶ αὐτῶν καὶ 
μάλα δίκαιον. 

ΝΕ. Σῶὼ,. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Ὥς ποτε δεήσει τοῦ νῦν λεχϑέντος | πρὸς τὴν 
περὶ αὐτὸ τἀκριβὲς ἀπόδειξιν. ἔτι δὲ πρὸς τὰ νῦν καλῶς 

καὶ ἱκανῶς δείκνυσϑαι δοκεῖ μοι βοηϑεῖν μεγαλοπρεπῶς 

ἡμῖν οὗτος ὁ λόγος, ὡς ἄρα ἡγητέον ὁμοίως τὰς τέχνας 
πάσας εἶναι καὶ μεῖζόν τε ἅμα καὶ ἔλαττον μετρεῖσθαι 
μὴ πρὸς ἄλληλα μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τοῦ μετρίου 

γένεσιν. τούτου τὲ γὰρ ὄντος ἐκεῖναί εἰσι, κἀκείνων 

οὐσῶν ἔστι καὶ τοῦτο. μὴ δὲ ὄντος ποτέρου τούτων 

οὐδέτερον αὐτῶν ἔσται ποτέ. 

19; 
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ΝΕ. Σῷ, Τοῦτο μὲν ὀρϑῶς᾽" ἀλλὰ τί δὴ τὸ μετὰ 
τοῦτο; 

ΞΕ). 4ῆλον ὅτι διαιροῖμεν ἂν τὴν μετρητικήν, καϑά- 

περ ἐρρήϑη, ταύτῃ δίχα τέμνοντες, ἕν μὲν τιϑέντες 
αὐτῆς μόριον ξυμπάσας τέχνας, ὁπόσαι τὸν ἀριϑμὸν καὶ 

μήκη καὶ βάϑη καὶ πλάτη καὶ παχύτητας πρὸς τούὐναν- 

τίον μετροῦσι" τὸ δὲ ἕτερον, ὁπόσαι πρὸς τὸ μέτριον 
καὶ τὸ πρέπον καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὸ δέον καὶ πάνϑ'᾽ 
ὁπόσα εἰς τὸ μέσον ἀπῳκίσϑη τῶν ἐσχάτων. 

ΝΕ. Σῷ. Καὶ μέγα γ᾽ ἑκάτερον τμῆμα εἶπες, καὶ 
πολὺ διαφέρον ἀλλήλοιν. 

ΞΕ). Ὃ γὰρ ἐνίοτε, ὦ Σώκρατες, οἰόμενοι δή τι 
σοφὸν φράζξειν | πολλοὶ τῶν κομψῶν λέγουσιν, ὡς ἄρα 
μετρητικὴ περὶ πάντ᾽ ἐστὶ τὰ γιγνόμενα, τοῦτ᾽ αὐτὸ τὸ 

νῦν λεχϑὲν ὃν τυγχάνει. μετρήσεως μὲν γὰρ δή τινα 

τρόπον πάνϑ'᾽ ὁπόσα ἔντεχνα μετείληφε" διὰ δὲ τὸ μὴ 
κατ᾽ εἴδη συνειϑίσϑαι σχοπεῖν διαιρουμένους ταῦτά τε 
τοσοῦτον διαφέροντα ξυμβάλλουσιν εὐθὺς εἰς ταὐτὸν 

ὅμοια νομίσαντες, καὶ τοὐναντίον αὖ τούτου δρῶσιν 
ἕτερα οὐ κατὰ μέρη διαιροῦντες, δέον, ὅταν μὲν τὴν 
τῶν πολλῶν τις πρύπηθη. αἰσθμστα ' κοινωνίαν, μὴ προ- 
αφίστασϑαι πρὶν ἂν ἐν αὐτῇ τὰς διαφορὰς ἴδῃ πάσας, 
ὁπόσαιπερ ἐν εἴδεσι κεῖνται, τὰς δὲ αὖ παντοδαπὰς ἀν- 

ομοιότητας, ὅταν ἐν πλήϑεσιν ὀφϑῶσι, μὴ δυνατὸν εἶναι 
δυσωπούμενον παύεσϑαι, πρὶν ἂν ξύμπαντα τὰ οἰκεῖα 
ἐντὸς μιᾶς ὁμοιότητος ἕρξας γένους τινὸς οὐσίᾳ περι- 

βάληται. ταῦτα μὲν οὖν ἱκανῶς περί τε τούτων καὶ 
περὶ τῶν ἐλλείψεων καὶ ὑπερβολῶν εἰρήσϑω" φυλάττω- 

Ο μὲν δὲ μόνον, ὅτι δύο γένη περὶ αὐτὰ | ἐξεύρηται τῆς 
σ 

μετρητικῆς, καὶ ἅ φαμεν αὔτ᾽ εἶναι μεμνώμεϑα. 
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ΝΕ. Σὼ. “ΜΜμεμνησόμεϑα. 

ΧΧΥΙ. ΞΕῈ. Μετὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἕτερον 

προσδεξώμεϑα περὶ αὐτῶν τε τῶν ξητουμένων καὶ περὶ 
πάσης τῆς ἐν τοῖς τοιοῖσδε λόγοις διατριβῆς. 

ΝΕ. Σὼ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ, Εἴ τις ἀνέροιτο ἡμᾶς τὴν περὶ γράμματα συν- 
ουσίαν τῶν μανθανόντων. ὁπόταν τις ὁτιοῦν ὄνομα ἐρω- 

τηϑῇ τίνων ἐστὶ γραμμάτων, πότερον αὐτῷ τότε φῶμεν 

γίψνεσϑαι τὴν ξήτησιν ἑνὸς ἕνεχα [ μᾶλλον τοῦ προ- 

βληϑέντος ἢ τοῦ περὶ πάντα τὰ προβαλλόμενα γραμ- 

ματικωτέρῳ γίγνεσϑαι; 

ΝῈ,. Σιθ. “Ζῆλον ὅτι τοῦ περὶ ἅπαντα. 
ΞΕ. Τί δ᾽ αὖ; νῦν ἡμῖν ἡ περὶ τοῦ πολιτικοῦ ξήτη- 

αις ἕνεκα αὐτοῦ τούτου προβέβληται μᾶλλον ἢ τοῦ περὶ 

πάντα διαλεχτικωτέροις γίγνεσϑαι; 

ΝΕ. Σὼ. Καὶ τοῦτο δῆλον ὅτι τοῦ περὶ πάντα. 
ΞΕ. Ἦ που τὸν τῆς ὑφαντικῆς γε λόγον αὐτῆς 

ταύτης ἕνεκα ϑηρεύειν οὐδεὶς ἂν ἐθελήσειε νοῦν ἔχων" 
ἀλλ᾽, οἶμαι, τοὺς πλείστους λέληϑεν, ὅτι τοῖς μὲν τῶν 

ὄντων ῥαδίως καταμαϑεῖν | αἰσϑηταί τινες ὁμοιότητες 

πεφύχασιν, ἃς οὐδὲν χαλεπὸν δηλοῦν, ὅταν αὐτῶν τις 

βουληϑῇ τῷ λόγον αἰτοῦντι περί του μὴ μετὰ πραγμάτων 

ἀλλὰ χωρὶς λόγου ῥαδίως ἐνδείξασθαι" τοῖς δ᾽ αὖ με- 

γίστοις οὖσι καὶ τιμιωτάτοις οὐκ ἔστιν εἴδωλον οὐδὲν 
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους εἰργασμένον ἐναργῶς. οὗ δειχϑὲν- 

τος τὴν τοῦ πυνθανομένου ψυχὴν ὃ βουλόμενος ἀποπλη- 

ρῶσαι, πρὸς τῶν αἰσϑήσεών τινα προσαρμόττων, ἱκανῶς 

πληρώσει. διὸ δεῖ μελετᾶν λόγον ἑκάστου δυνατὸν εἶναι 

δοῦναι καὶ δέξασϑαι" τὰ γὰρ ἀσώματα, κάλλιστα ὄντα 
καὶ μέγιστα, λόγῳ μόνον, ἄλλῳ δὲ οὐδενὶ σαφῶς δείκνυ- 
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ται, τούτων δὲ ἕνεκα πάντ᾽ ἐστὶ τὰ νῦν λεγόμενα. δάων 
Β δ᾽ ἐν τοῖς ἐλάττοσιν ἣ μελέτη παντὺς πέρι μᾶλλον | ἢ 

περὶ τὰ μείξω. 
ΝΕ. Σῶ. Κάλλιστ᾽ εἶπες. 

ΞΕ. Ὧν τοίνυν χάριν ἅπανϑ᾽ ἡμῖν ταῦτ᾽ ἐρρήϑη 
περὶ τούτων, μνησϑῶμεν. 

ΝΕ. Σῷ. Τίνων; 

ΞΕ, Ταύτης τε οὐχ ἥκιστα αὐτῆς ἕνεκα τῆς δυσχε- 

ρεέας περὶ τὴν μαχρολογίαν τὴν περὶ τὴν ὑφαντικήν, ἣν 

ἀπεδεξάμεϑα δυσχερῶς. καὶ τὴν περὶ τὴν τοῦ παντὸς 
ἀνείλιξιν καὶ τὴν τοῦ σοφιστοῦ περὶ τῆς τοῦ μὴ ὄντος 
οὐσίας. ἐννοοῦντες ὡς ἔσχε μῆκος πλέον, καὶ ἐπὶ τού- 

Ο τοις δὴ πᾶσιν ἐπεπλήξαμεν ἡμῖν αὐτοῖς, δείσαντες | μὴ 

περίεργα ἅμα καὶ μακρὰ λέγοιμεν. ἵν᾽ οὖν εἰς αὖϑις 
μηδὲν πάσχωμεν τοιοῦτον, τούτων ἕνεχα πάντων τὰ 
πρόσϑεν νῶν εἰρῆσθαι φάϑι. 

ΝΕ. Σῷ, Ταῦτ᾽ ἔσται. λέγε ἑξῆς μόνον. 

ΞΕ. “έγω τοίνυν, ὅτι χρὴ δὴ μεμνημένους ἐμὲ 
καὶ σὲ τῶν νῦν εἰρημένων τόν τε ψόγον ἑκάστοτε καὶ 
ἔπαινον ποιεῖσϑαι βραχύτητος ἅμα καὶ μήκους ὧν ἂν 
ἀεὶ πέρι λέγωμεν, μὴ πρὸς ἄλληλα τὰ μήκη κρίνοντες, 

ἀλλὰ κατὰ τὸ τῆς μετρητικῆς μέρος, ὃ. τότε ἔφαμεν ]. 
Ὁ δεῖν μεμνῆσϑαι, πρὸς τὸ πρέπον. 

ΝΕ. Σὼ. Ὀρϑῶς. 

ΞΕ. Οὐ τοίνυν οὐδὲ πρὸς τοῦτο πάντα. οὔτε γὰρ 
πρὸς τὴν ἡδονὴν μήκους ἁρμόττοντος οὐδὲν προσδεησό- 
μεϑα, πλὴν εἰ πάρεργόν τι᾿ τό τε αὖ πρὸς τὴν τοῦ προ- 
βληϑέντος ζήτησιν, ὡς ἂν ῥᾷστα καὶ τάχιστα εὕροιμεν, 
δεύτερον ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον ὁ λόγος ἀγαπᾶν παραγγέλλει, 
πολὺ δὲ μάλιστα καὶ πρῶτον τὴν μέϑοδον αὐτὴν τιμᾶν 
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τοῦ κατ᾽ εἴδη δυνατὸν εἶναι διαιρεῖν, καὶ δὴ καὶ λόγον, 
ἄντε 1 παμμήκης λεχϑεὶς τὸν ἀκούσαντα εὑρετικώτερον 

ἀπεργάξηται, τοῦτον σπουδάξειν καὶ τῷ μήκει μηδὲν 

ἀγανακτεῖν, ἄντ᾽ αὖ βραχύτερος. ὡσαύτως" ἔτι δ᾽ αὖ 
πρὸς τούτοις τὸν περὶ τὰς τοιάσδε συνουσίας ψέγοντα 

λόγων μήκη καὶ τὰς ἐν κύκλῳ περιόδους οὐκ ἀποδεχό- 

μενον. ὅτι χρὴ τὸν τοιοῦτον μὴ πάνυ ταχὺ μηδ᾽ εὐθὺς 
οὕτω μεϑιέναι ψέξαντα μόνον ὡς μακρὰ τὰ λεχϑέντα. 

ἀλλὰ καὶ προσαποφαίνειν οἴεσϑαι δεῖν, ὡς βραχύτερα 
ἂν γενόμενα τοὺς συνόντας ἀπειργάζετο διαλεκτικωτέρους 

καὶ τῆς τῶν ὄντων λόγῳ δηλώσεως εὑρετικωτέρους, 

τῶν δὲ ἄλλων καὶ πρὸς ἄλλ᾽ ἄττα ψόγων καὶ ἐπαίνων 

μηδὲν φροντίζειν μηδὲ τὸ παράπαν ἀκούειν δοκεῖν τῶν 

τοιούτων λόγων. καὶ τούτων μὲν ἅλις, εἰ καὶ σοὶ ταύτῃ 

ξυνδοκεῖ" πρὸς δὲ δὴ τὸν πολιτικὸν ἴωμεν πάλιν, | τῆς 
προρρηϑείσης ὑφαντικῆς αὐτῷ φέροντες τὸ παράδειγμα. 

ΝΕ. Σῷ. Καλῶς εἶπες. καὶ ποιῶμεν ἃ λέγεις. 

ΧΧΥΤΙ. ΞΕ. Οὐκοῦν ἀπό γε τῶν πολλῶν ὁ βασι- 

λεὺς ὅσαι ξύννομοι, μᾶλλον δὲ ἀπὸ πασῶν τῶν περὶ 

τὰς ἀγέλας διακεχώρισται" λοιπαὶ δέ, φαμέν, αἵ κατὰ 
πόλιν αὐτὴν τῶν τε ξυναιτίων καὶ τῶν αἰτίων, ἃς πρώ- 

τας ἀπ᾽ ἀλλήλων διαιρετέον. 
ΝΕ. Σῶ. Ὀρϑῶς. 
ΞΕ. Οἶσϑ’ οὖν ὅτι χαλεπὸν αὐτὰς τεμεῖν δίχα; 

τὸ δ᾽ αἴτιον. ὡς οἶμαι, προϊοῦσιν ] οὐχ ἧττον ἔσται 
καταφανές. 

ΝΕ. Σῶ. Οὔκουν χρὴ δρᾶν οὕτως. 
ΞΕ. Κατὰ μέλη τοίνυν αὐτὰς οἷον ἱερεῖον διαι- 

ρώμεϑα, ἐπειδὴ δίχα ἀδυνατοῦμεν. δεῖ γὰρ εἰς τὸν ἐγγύ- 

τατα ὅτι μάλιστα τέμνειν ἀριϑμὸν ἀεί. 
90. 
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ΝΕ. Σῷ, Πῶς οὖν ποιῶμεν τὰ νῦν; 

ΞΕ. “ὥσπερ ἔμπροσϑεν, ὁπόσαι παρείχοντο ὄργανα 
περὶ τὴν ὑφαντικήν, πάσας δήπου τότε ἐτίϑεμεν ὡς 

συναιτίους. 

ΝΕ. Σῶ. Ναί. 

ΞΕ. Καὶ νῦν δὴ ταὐτὸν μὲν τοῦτο, ἔτι δὲ μᾶλλον 
ἢ τόϑ᾽ ἡμῖν | ποιητέον. ὅσαι γὰρ σμικρὸν ἢ μέγα τι 

δημιουργοῦσι κατὰ πόλιν ὄργανον, ϑετέον ἁπάσας ταύ- 

τας ὡς οὔσας συναιτίους. ἄνευ γὰρ τούτων οὐκ ἄν 

ποτὲ γένοιτο πόλις οὐδὲ πολιτική, τούτων δ᾽ αὖ βασι- 
λικῆς ἔργον τέχνης οὐδέν που ϑήσομεν. 

ΝΕ. ΣΙ, Οὐ γάρ. 

ΞΕ, Καὶ μὲν δὴ χαλεπὸν ἐπιχειροῦμεν δρᾶν ἀπο- 
χωρίζοντες τοῦτο ἀπὸ τῶν ἄλλων τὸ γένος" ὅτι γὰρ 

οὖν τῶν ὄντων [ὡς] ἔστιν ἕνός γέ τινος ὄργανον 

εἰπόντα δοκεῖν εἰρηκέναι τι πιϑανόν. ὅμως δὲ ἕτερον 
αὖ ] τῶν ἐν πόλει κτημάτων εἴπωμεν τόδε. 

ΝΕ. Σῷ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Ὡς οὐκ ἔστι ταύτην τὴν δύναμιν ἔχον. οὐ 

γὰρ ἐπὶ γενέσεως αἰτίᾳ πήγνυται, καϑάπερ ὄργανον, 

ἀλλ’ ἕνεκα τοῦ δημιουργηϑέντος σωτηρίας. 

ΝΕ. Σῶ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ). Τοῦτο ὃ δὴ ξηροῖς καὶ ὑγροῖς καὶ ἐμπύροις 

καὶ ἀπύροις παντοδαπὸν εἶδος ἐργασϑὲν ἀγγεῖον [ὃ δὴ] 
μιᾷ κλήσει προσφϑεγγόμεϑα, καὶ μάλα γε συχνὸν εἶδος 

καὶ τῇ ξητουμένῃ γε, ὡς οἶμαι, προσῆκον οὐδὲν | ἀτε- 
χνῶς ἐπιστήμῃ. 

ΝΕ. Σὼ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΠ. Τούτων δὴ τρίτον ἕτερον εἶδος χτημάτων 
πάμπολυ κατοπτέον πεζὸν καὶ ἔνυδρον καὶ πολυπλανὲς 
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καὶ ἀπλανὲς καὶ τίμιον καὶ ἄτιμον, ἕν δὲ ὄνομα ἔχον, 
διότι πᾶν ἕνεκά τινος ἐφέδρας ἐστί, ϑᾶκος ἀεί τινι 

γιγνόμενον. 

ΝΕ. Σῶ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ). Ὄχημα αὐτό που λέγομεν, οὐ πάνυ πολιτικῆς 
ἔργον, ἀλλὰ μᾶλλον πολὺ τεκτονικῆς καὶ κεραμικῆς καὶ 
χαλκοτυπικῆς. 

ΝΕ. Σῷὼ. ΜΜανϑάνω. 
ΧΧΥΤΙ. ΞΞ. Τί δὲ ] τέταρτον; ἄρ᾽ ἕτερον εἶναι 

τούτων λεχτέον, ἐν ᾧ τὰ πλεῖστά ἐστι τῶν πάλαι ῥηϑέν- 
τῶν, ἐσϑής τε ξύμπασα καὶ τῶν ὅπλων τὸ πολὺ καὶ 
τείχη πάντα ϑ᾽ ὅσα γήινα περιβλήματα καὶ λύϑινα, καὶ 
μυρέα ἕτερα; προβολῆς δὲ ἕνεκα ξυμπάντων αὐτῶν 

εἰργασμένων δικαιότατ᾽ ἂν ὅλον προσαγορεύοιτο πρό- 
βλημα, καὶ πολλῷ μᾶλλον τέχνης οἰκοδομικῆς ἔργον 
καὶ ὑφαντικῆς τὸ πλεῖστον νομίξοιτ᾽ ἂν ὀρϑότερον ἢ 
πολιτικῆς. 

ΝΕ. Σῶ, Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Πέμπτον δὲ ἀρ’ ἂν ἐθέλοιμεν τὸ περὶ τὸν 

κόσμον καὶ γραφικὴν ϑεῖναι καὶ ὅσα ταύτῃ προσχρώ- 
μενα καὶ μουσικῇ μιμήματα τελεῖται, πρὸς τὰς ἡδονὰς 

μόνον ἡμῶν ἀπειργασμένα, δικαίως δ᾽ ἂν ὀνόματι 
περιληφϑέντα ἕνί; 

ΝΕ. Σὼ. Ποίῳ: 

ΞΕ). Παίγνιόν πού τι λέγεται. 

ΝΕ. Σῶ. Τί μήν; 
ΞΕ. Τοῦτο τοίνυν τούτοις ἕν ὄνομα ἅπασι πρέψει 

προσαγορευϑέν᾽ οὐ γὰρ σπουδῆς οὐδὲν αὐτῶν χάριν, 
ἀλλὰ παιδιᾶς ἕνεκα πάντα δρᾶται. 

ΙΝΕ. Σὼ. Καὶ τοῦτο σχεδὸν ἔτι μανϑάνω. 
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ΞΕ. Τὸ δὲ πᾶσι τούτοις σώματα παρέχον, ἐξ ὧν 
καὶ ἐν οἷς δημιουργοῦσιν ὁπόσαι τῶν τεχνῶν νῦν 
εἴρηνται, παντοδαπὸν εἶδος πολλῶν ἑτέρων τεχνῶν 
ἔκγονον ὄν, ἄρ᾽ οὐχ ἕκτον ϑήσομεν; 

ΝΕ. Σ, Τὸ ποῖον δὴ λέγεις: 

ΞΕ. Χρυσόν τε καὶ ἄργυρον καὶ πάνϑ᾽ ὁπόσα 
μἐδταλλεύεται καὶ ὅσα δρυοτομικὴ καὶ κουρὰ ξύμπασα 
τέμνουσα παρέχει τεκτονικῇ καὶ πλεχτικῇ᾽ καὶ ἔτι φλοι- 
στικὴ φυτῶν τε καὶ ἐμψύχων δέρματα | Θωμάτων περι- 

αιἱροῦσα [σκυτοτομική], καὶ ὅσαι περὶ τὰ τοιαῦτ᾽ εἰσὶ 
τέχναι, καὶ φελλῶν καὶ βύβλων καὶ δεσμῶν ἐργαστικαὶ 
παρέσχον δημιουργεῖν σύνϑετα ἐκ μὴ συντιϑεμένων 

εἴδη γενῶν. ἕν δὲ αὐτὸ προσαγορεύομεν πᾶν τὸ πρωτο- 
γενὲς ἀνθρώποις χτῆμα καὶ ἀξύνϑετον καὶ βαφιλικῆς 
ἐπιστήμης οὐδαμῶς ἔργον ὄν. 

ΝΕ. ΣΙ. Καλῶο. 

ΞΕ. Τὴν δὴ τῆς τροφῆς κτῆσιν, καὶ ὅσα εἰς τὸ 

σῶμα ξυγκαταμιγνύμενα ἑαυτῶν μέρεσι μέρη σώματος 

εἰς τὸ ϑεραπεῦσαί τινα δύναμιν εἴληχε, λεκτέον ἕβδομον 

ὀνομάσαντας αὐτὸ ξύμπαν ἡμῶν εἶναι τροφόν, εἰ μή 
τι κάλλιον ἔχομεν ἄλλο ϑέσϑαι" γεωργικῇ δὲ καὶ ϑη- 

ρευτικῇ καὶ γυμναστικῇ καὶ ἰατρικῇ καὶ μαγειρικῇ πᾶν 
ὑποτιϑέντες ὀρθότερον ἀποδώσομεν ἢ τῇ πολιτικῇ. 

ΝΕ. Σῷὼ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΧΧΙ͂Χ. ΞΕ. Σχεδὸν τοίνυν ὅσα ἔχεται κτήσεως, 
πλὴν τῶν ἡμέρων ξῴων, ἐν τούτοις ἑπτὰ οἶμαν γένεσιν 
εἰρῆσϑαι. σκόπει δέ ἦν γὰρ δικαιότατα μὲν ἂν τεϑὲν 
κατ᾽ ἀρχὰς τὸ πρωτογενὲς εἶδος, μετὰ δὲ τοῦτο] ὄργανον, 
ἀγγεῖον, ὄχημα, πρόβλημα, παίγνιον, ϑρέμμα. ἃ παραλεί- 
πομεὲν δέ, εἴ τι μὴ μέγα λέληϑεν, εἴς τι τούτων δυνατὸν 



113 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. ΕΡ70 

ἁρμόττειν, οἷον ἡ τοῦ νομίσματος ἰδέα καὶ σφραγίδων 

καὶ παντὸς χαραχτῆρος. γένος τε γὰρ ἐν αὑτοῖς ταῦτα 

οὐδὲν ἔχει μέγα ξύννομον, ἀλλὰ τὰ μὲν εἰς κόσμον, 
τὰ δὲ εἰς ὄργανα βία μέν, ὅμως δὲ πάντως ἑἕλκόμενα 

συμφωνήσει. τὰ δὲ περὶ ζῴων κτῆσιν τῶν ἡμέρων, 
πλὴν δούλων, ἡ πρότερον ἀγελαιοτροφικὴ | διαμερι- 

σϑεῖσα πάντα εἰληφυῖα ἀναφαίνεται. 

ΝΕ. Σῷ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Τὸ δὲ δὴ δούλων καὶ πάντων ὑπηρετῶν λοι- 

πόν, ἐν οἷς που καὶ μαντεύομαι τοὺς περὶ αὐτὸ τὸ 

πλέγμα ἀμφισβητοῦντας τῷ βασιλεῖ καταφανεῖς γενήσε- 

σϑαι, καϑάπερ τοῖς ὑφάνταις τότε τοὺς περὶ τὸ νήϑειν 

τε κχαὶ ξαίνειν καὶ ὅσα ἄλλα εἴπομεν. οἱ δ᾽ ἄλλοι 
πάντες, ὡς συναίτιοι λεχϑέντες, ἅμα τοῖς ἔργοις τοῖρ 

νῦν δὴ ῥηϑεῖσιν ἀνήλωνται καὶ ἀπεχωρίσϑησαν | ἀπὸ 
βασιλικῆς τε καὶ πολιτικῆς πράξεως. 

ΝΕ. ΣΩ, ᾿Εοίκασι γοῦν. 
ΞΕ. Ἴ1ϑι δὴ σκεψώμεθα τοὺς λοιποὺς προσελϑόν- 

τες ἐγγύϑεν, ἵν᾽ αὐτοὺς εἰδῶμεν βεβαιότερον. 
ΝΕ, Σδ. Οὐκοῦν χρή. 

ΞΕ, Τοὺς μὲν δὴ μεγίστους ὑπηρέτας, ὡς ἐνθένδε 

ἰδεῖν, τοὐναντίον ἔχοντας εὑρίσκομεν οἷς ὑπωπτεύσαμεν 

ἐπιτήδευμα καὶ πάϑος. 

ΝΕ. Σῶ. Τίώνας; 

ΞΕ, Τοὺς ὠνητούς τε καὶ τῷ τρόπῳ τούτῳ κτη- 
τούς᾽ ος ἀναμφισβητήτως δούλους ἔχομεν εἰπεῖν, 

ἥκιστα βασιλικῆς μεταποιουμένους τέχνης. 

ΝΕ. Σῶ,. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ, Τί δέ; τῶν ἐλευϑέρων ὅσοι τοῖς νῦν δὴ δη- 

ϑεῖσιν εἰς ὑπηρετικὴν ἕκόντες αὑτοὺς τάττουσι, τά τε 



290 

590 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 144 

γεωργίας καὶ τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν ἔργα διακομίζοντες 

ἐπ᾿ ἀλλήλους καὶ ἀνισοῦντες. οἵ μὲν κατ᾽ ἀγοράς, οἵ 

ὃὲ πόλιν ἐκ πόλεως ἀλλάττοντες κατὰ ϑάλατταν καὶ 

πεζῇ, νόμισμά τε πρὸς τὰ ἄλλα καὶ αὐτὸ πρὸς αὑτὸ 
διαμείβοντες, οὺς ἀργυραμοιβούς τε καὶ | ἐμπόρους καὶ 

ναυκλήρους καὶ καπήλους ἐπωνομάκαμεν, μῶν τῆς πολι- 

τικῆς ἀμφισβητήσουσί τι; : 

ΝΕ. Σὼ, Τάχ᾽ ἂν ἴσως τῆς γε τῶν ἐμπορευτικῶν. 

ΞΕ). ᾽4λλ᾽ οὐ μήν, οὕς γε δρῶμεν μισϑωτοὺς καὶ 
ϑῆτας πᾶσιν ἑτοιμότατα ὑπηρετοῦντας, μή ποτε βασι- 

λικῆς μεταποιουμένους εὕρωμεν. 
ΝΕ. Σὼ. Πῶς γάρ; 

ΞΕ. Τί δὲ ἄρα τοὺς τὰ τοιάδε διακονοῦντας ἡμῖν 
ἑκάστοτε; 

ΝΕ. Σῶ. Τὰ ποῖα εἶπες καὶ τίνας: 

ΞΕ). Ὧων τὸ κηρυκικὸν ) ἔϑνος, ὅσοι τε περὶ γράμματα 
σοφοὶ γίγνονται πολλάκις ὑπηρετήσαντες, καὶ πόλλ᾽ 

ἄττα ἕτερα περὶ τὰς ἀρχὰς διαπονεῖσϑαί τινες ἕτεροι 
πάνδεινοι. τί τούτους αὖ λέξομεν; 

ΝΕ. Σῷ. Ὅπερ εἶπες νῦν, ὑπηρέτας, ἀλλ᾽ οὐκ 
αὐτοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ἄρχοντας. 

ΞΕ. .4λ.λ’ οὐ μήν, οἶμαί γε. ἐνύπνιον ἰδὼν εἶπον 
ταύτῃ πῃ φανήσεσϑαι τοὺς διαφερόντως ἀμφισβητοῦν- 

τας τῆς πολιτικῆς. καίτοι σφόδρα γε ἄτοπον ἂν εἶναι 
δόξειε τὸ ζητεῖν τούτους | ἐν ὑπηρετικῇ μοίρᾳ τινί. 

ΝΕ. Σῷ, Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ἔτι δὴ προσμίξωμεν ἐγγύτερον ἐπὶ τοὺς μήπω 

βεβασανισμένους. εἰσὶ δὲ οἵ τὲ περὶ μαντικὴν ἔχοντξἕς 

τινος ἐπιστήμης διακόνου μόριον᾽ ἑρμηνευταὶ γάρ που 
νομίζονται παρὰ ϑεῶν ἀνϑρώποις. 
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ΝΕ ΣΟ, Ναί. 

ΞΕΙ. Καὶ μὴν καὶ τὸ τῶν ἱερέων αὖ γένος, ὡς τὸ 

νόμιμόν φησι. παρὰ μὲν ἡμῶν δωρεὰς ϑεοῖς διὰ ϑυ- 

σιῶν ἐπιστῆμόν ἐστι κατὰ νοῦν ἐχείνοις δωρεῖσϑαι, 

παρὰ | δὲ ἐκείνων ἡμῖν εὐχαῖς κτῆσιν ἀγαϑῶν αἰτή- 

σασϑαι' ταῦτα δὲ διακόνου τέχνης ἐστί που μόρια 

ἀμφότερα. 

ΝΕ. Σ,. Φαίνεται γοῦν. 

ΧΧΧ, ΞΕ. Ἤδη τοίνυν μοι δοκοῦμεν οἷόν γέ τινος 
ἴχνους ἐφ᾽ ὃ πορευόμεϑα προσάπτεσϑαι. τὸ γὰρ δὴ τῶν 
ἱερέων σχῆμα καὶ τὸ τῶν μάντεων εὖ μάλα φρονήματος 
πληροῦται καὶ δόξαν σεμνὴν λαμβάνει διὰ τὸ μέγεϑος 

τῶν ἐγχειρημάτων, ὥστε περὶ μὲν Αἴγυπτον οὐδ᾽ ἔξεστι 
βασιλέα χωρὶς ἱερατικῆς ] ἄρχειν, ἀλλ᾽ ἐὰν ἄρα καὶ τύχῃ 

πρότερον ἐξ ἄλλου γένους βιασάμενος, ὕστερον ἀναγ- 
καῖον εἰς τοῦτο εἰστελεῖσϑαι αὐτὸν τὸ γένος" ἔτι δὲ καὶ 
τῶν Ἑλλήνων πολλαχοῦ ταῖς μεγίσταις ἀρχαῖς τὰ μέ- 
γιστα τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα ϑύματα εὕροι τις ἂν προσ- 
ταττόμενα ϑύειν. καὶ δὴ καὶ παρ᾽ ὑμῖν οὐχ ἥκιστα 

δῆλον ὃ λέγω᾽ τῷ γὰρ λαχόντι βασιλεῖ φασι τῇδε τὰ 

σεμνότατα καὶ μάλιστα πάτρια τῶν ἀρχαίων ϑυσιῶν 

ἀποδεδόσϑαι. 

ΝΕ. Σὼ. Καὶ πάνυ γε. 

ΞΕ). Τούτους τε ἰτοίνυν τοὺς κληρωτοὺς βασιλέας 

ἅμα καὶ ἱερέας, καὶ ὑπηρέτας αὐτῶν καί τινα ἕτερον 

πάμπολυν ὄχλον σκεπτέον, ὃς ἄρτι κατάδηλος νῦν ἡμῖν 
γέγονεν ἀποχωρισϑέντων τῶν ἔμπροσϑεν. 

ΝΕ. Σώ, Τίνας δ᾽ αὐτοὺς καὶ λέγεις; 

ΞΕ, Καὶ μάλα τινὰς ἀτόπους. 

ΝΕ. ΣΩ. Τί δή: 

Ὀ 

Ε 
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ΞΕ. Πάμφυλόν τι γένος αὐτῶν, ὥς γε ἄρτι σκο- 
πουμένῳ φαίνεται. πολλοὶ μὲν γὰρ λέουσι τῶν ἀνδρῶν 
εἴξασι καὶ Κενταύροις καὶ τοιούτοισιν ἑτέροις, πάμπολλοι 

Β δὲ ΣΙατύροις καὶ τοῖς ἀσϑενέσι καὶ πολυτρόποις ϑηρίοιφ᾽ 

ταχὺ δὲ μεταλλάττουσι τάς τε ἰδέας καὶ τὴν δύναμιν 
εἰς ἀλλήλους. καὶ μέντοι μοι νῦν, ὦ Σώκρατες, ἄρτι 
δοκῶ κατανενοηκέναι τοὺς ἄνδρας. 

ΝΕ. Σ. “έγοις ἄν" ἔοικας γὰρ ἄτοπόν τι καϑορᾶν. 

ΞΕ. Ναί: τὸ γὰρ ἄτοπον ἐξ ἀγνοίας πᾶσι συμβαί- 
νει. καὶ γὰρ δὴ καὶ νῦν αὐτὸς τοῦτο ἔπαϑον᾽ ἐξαίφνης 

ἠμφεγνόησα κατιδὼν τὸν περὶ τὰ τῶν πόλεων πράγ- 
Ο ματα |, χορόν. 

ΝΕ. Σὼ, Ποῖον; 

ΞΕ. Τὸν πάντων τῶν σοφιστῶν μέγιστον γόητα 
καὶ ταύτης τῆς τέχνης ἐμπειρότατον" ὃν ἀπὸ τῶν ὄντως 

ὄντων πολιτικῶν καὶ βασιλικῶν καίπερ παγχάλεπον 

ὄντα ἀφαιρεῖν ἀφαιρετέον, εἰ μέλλομεν ἰδεῖν ἐναργῶς 
τὸ ξητούμενον. 

ΝΕ. Σ. ᾿4λλὰ μὴν τοῦτό γε οὐκ ἀνετέον. 

ΞΕ. Οὔκουν δὴ κατά γε τὴν ἐμήν. καί μοι φράξε 

τόδε. 

ΝΕ. Σὼ. Τὸ ποῖον; 

ΧΧΧΙ. ΞΕ. ζρ᾽ οὐ μοναρχία τῶν πολιτικῶν ! 
Ὁ ἡμῖν ἀρχῶν ἐστι μία; 

ΝΕ. Σ΄, Ναί. 
ΞΕ. Καὶ μετὰ μοναρχίαν εἴποι τις ἄν, οἶμαι, τὴν 

πὸ τῶν ὀλίγων Ἐφοαρις ἐάνην 

ΝΕ. Σῶ. Πῶς δ᾽ οὔ 

ΞΕ). Τρίτον δὲ σχῆμα πολιτείας οὐχ ἡ τοῦ ΠΕ 
ϑους ἀρχή, δημοχρατία τοὔνομα κληϑεῖσα; 

ῷ- 



147 ΠΟΛΙΤΊΚΟΣ. 590 

ΝΕ. Σῷ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Τρεῖς δ᾽ οὖσαι μῶν οὐ πέντε τρόπον τινὰ 
γίγνονται, δύο ἐξ ἑαυτῶν ἄλλα πρὸς αὑταῖς ὀνόματα 

τίκτουσαι; 

ΝΕ. Σῷ. Ποῖα δή; 
ΞΕ. Πρὸς | τὸ βίαιόν που καὶ ἑκούσιον ἀποσκοποῦν- 

τες νῦν καὶ πενίαν καὶ πλοῦτον καὶ νόμον καὶ ἀνομίαν 
ἐν αὐταῖς γιγνόμενα διπλῆν ἑκατέραν τοῖν δυοῖν διαι- 

ροῦντες μοναρχίαν μὲν προσαγορεύουσιν ὡς δύο παρ- 

ἐχομένην εἴδη δυοῖν ὀνόμασι, τυραννίδι, τὸ δὲ βασιλικῇ. 
ΝΕ. Σῷ. Τί μήν; 

ΞΕ. Τὴν δὲ ὑπὸ ὀλίγων γε ἑκάστοτε κρατηϑεῖσαν 
πόλιν ἀριστοχρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ. 

ΝΕ. Σῶ. Καὶ πάνυ γε. - 

ΞΙ. “Ζ]ημοκρατίας γε μήν, ἐάντ᾽ οὖν βιαίως ἐάντε 
ἑχουσίως τῶν τὰς οὐσίας [ ἐχόντων τὸ πλῆϑος ἄρχῃ, 
καὶ ἐάντε τοὺς νόμους ἀκριβῶς φυλάττον ἐάντε μή, 
πάντως τοὔνομα οὐδεὶς αὐτῆς εἴωϑε μεταλλάττειν. 

ΝΕ. Σ(δ. ’24ληϑῆ. 

ΞΕ. Τί οὖν; οἰόμεϑά τινα τούτων τῶν πολιτειῶν 
ὀρϑὴν εἶναι τούτοις τοῖς ὅροις ὁρισϑεῖσαν, ἑνὶ καὶ ὀλί- 
γοις καὶ πολλοῖς, καὶ πλούτῳ καὶ πενίᾳ, καὶ τῷ βιαίῳ 
καὶ ἑκουσίῳ, καὶ μετὰ γραμμάτων καὶ ἄνευ νόμων 
ξυμβαίνουσαν γίγνεσϑαι; 

ΝΕ. Σ. Τί γὰρ δὴ καὶ κωλύει; 

ΞΕ, Σκόπει δὴ 1 σαφέστερον τῇδε ἑπόμενος. 
ΝΕ. Σῶ. πῇ; 

ΞΕ. Τῷ ῥηϑέντι κατὰ πρώτας πότερον ἐμμενοῦμεν 
ἢ διαφωνήσομεν; 

ΝΕ. Σ. Τῷ δὴ ποίῳ λέγεις; 

292 

Β 



524 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 148 

ΞΕ. Τὴν βασιλικὴν ἀρχὴν τῶν ἐπιστημῶν εἶναί 

τινα ἔφαμεν, οἶμαι. 
ΝΕ. Σῶ. Ναί. 

ΞΕ. Καὶ τούτων γε οὐχ ἁπασῶν, ἀλλὰ κριτικὴν 

δήπου τινὰ καὶ ἐπιστατικὴν ἐκ τῶν ἄλλων προειλόμεϑα. 
ΝΕ. ΣΙ. Ναί. 

ΞΕ. Κἀκ τῆς ἐπιστατικῆς τὴν μὲν ἐπ᾽ ἀψύχοις 
Ο ἔργοις, 1] τὴν δὲ ἐπὶ ξῴοις᾽ καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν 

τρόπον μερίξοντες δεῦρ᾽ ἀεὶ προεληλύϑαμεν, ἐπιστήμης 

οὐκ ἐπιλανθανόμενοι, τὸ δ᾽ ἥτις οὐχ ἱκανῶς πω δυνά- 

μενον διακριβώσασϑαι. 

ΝΕ. Σ. Ζέγεις ὀρϑῶς. 

ΞΕ. Τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν ἄρ᾽ ἐννοοῦμεν, ὅτι τὸν 
ὅρον οὐκ ὀλίγους οὐδὲ πολλούς, οὐδὲ τὸ ἑκούσιον, 
οὐδὲ τὸ ἀκούσιον, οὐδὲ πενίαν οὐδὲ πλοῦτον γίψνεσϑαι 
περὶ αὐτῶν χρεών, ἀλλά τινα ἐπιστήμην, εἴπερ ἀκολου- 
ϑήσομεν τοῖς πρόσϑεν; 

Ι ΧΧΧΙΊΙΠ. ΝΕ. ΣΩ. ᾿Ζ4λλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον 
μὴ ποιεῖν. 

ΞΕ. Ἔξ ἀνάγκης δὴ νῦν τοῦτο οὕτω σκεπτέον, 
ἐν τίνι ποτὲ τούτων ἐπιστήμη ξυμβαίνειν γίγνεσϑαι 

περὶ ἀνθρώπων ἀρχῆς, σχεδὸν τῆς χαλεπωτάτης καὶ 
μεγίστης κτήσασϑαι. δεῖ γὰρ ἰδεῖν αὐτήν, ἵνα ϑεασώ- 

μεϑα τίνας ἀφαιρετέον ἀπὸ τοῦ φρονίμου βασιλέως, 

οὗ προσποιοῦνται μὲν εἶναι πολιτικοὶ καὶ πείϑουσι 
πολλούς, εἰσὶ δὲ οὐδαμῶς. 

ΝΕ. ΣΙ. Δεῖ γὰρ δὴ ποιεῖν τοῦτο. ὡς ὃ λόγος 
ἡμῖν προείρηκεν. 

Ε ΞΕ. Μῶν οὖν δοκεῖ πλῆϑός γε ἐν πόλει ταύτην 
τὴν ἐπιστήμην δυνατὸν εἶναι χτήσασϑαι; 
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ΝΕ. Σὼ. Καὶ πῶς: 

ΞΕ; ᾽4λλ᾽ ἄρα ἐν χιλιάνδρῳ πόλει δυνατὸν ἑκατόν 
τινας ἢ καὶ πεντήκοντα αὐτὴν ἱχανῶς χτήσασϑαι; 

ΝΕ. Σῷ. ἹῬάστη μέντ᾽ ἂν οὕτω γ᾽ εἴη πασῶν τῶν 
τεχνῶν᾽ ἴσμεν γὰρ ὅτι χιλίων ἀνδρῶν ἄκροι πεττευταὶ 

τοσοῦτοι πρὸς τοὺς ἐν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν οὐκ ἂν 

γένοιντό ποτε, μή τι δὴ βασιλεῖς γε. δεῖ γὰρ δὴ τόν 

γε τὴν βασιλικὴν ἔχοντα ἐπιστήμην, ἄν τ᾽ ἄρχῃ καὶ 
ἐὰν μή, κατὰ τὸν ἔμπροσϑεν λόγον ὅμως | βασιλικὸν 

προσαγορξύεσϑαι. 

ΞΕ. Καλῶς ἀπεμνημόνευσας. ἑπόμενον δὲ οἶμαι 
τούτῳ τὴν μὲν ὀρϑὴν ἀρχὴν περὶ ἕνα τινὰ καὶ δύο καὶ 

παντάπασιν ὀλίγους δεῖν ξητεῖν, ὅταν ὀρϑὴ γίγνηται. 

ΝΕ. Σῶ. Τί μήν; 
ΞΕ. Τούτους δέ γε, ἐάντε ἑκόντων ἐάντε ἀκόντων 

ἄρχωσιν, ἐάντε κατὰ γράμματα ἐάντε ἄνευ γραμμάτων, 
καὶ ἐὰν πλουτοῦντες ἢ πενόμενοι, νομιστέον, ὥσπερ 
νῦν ἡγούμεϑα, κατὰ τέχνην ἡντινοῦν ἀρχὴν ἄρχοντας. 

τοὺς ἰατροὺς | δὲ οὐχ ἥκιστα νενομίκαμεν, ἐάντε ἕκόν- 

τας ἐάντε ἄκοντας ἡμᾶς ἰῶνται. τέμνοντες ἢ καίοντες 

ἤἥ τινα ἄλλην ἀλγηδόνα προσάπτοντες, καὶ ἐὰν κατὰ 
γράμματα ἢ χωρὶς γραμμάτων, καὶ ἐὰν πένητες ὄντες 

ἢ πλούσιοι, πάντως οὐδὲν ἧττον ἰατρούς φαμεν, ἕωσπερ 
ἂν ἐπιστατοῦντες τέχνῃ, καϑαέίροντες εἴτε ἄλλως ἰσχναί- 
ψνοντὲς εἴτε καὶ αὐξάνοντες,. ἂν μόνον ἐπ᾽’ ἀγαθῷ τῷ 

τῶν σωμάτων, βελτίω ποιοῦντες ἐκ χειρόνων, σῴξωσιν 

οἱ ϑεραπεύοντες ἕκαστοι τὰ ϑεραπευόμενα" ταύτῃ 

ϑήσομεν, ὡς οἶμαι, καὶ οὐκ ἄλλῃ, τοῦτον ὅρον ὀρϑὸν 
εἶναι μόνον ἰατρικῆς καὶ ἄλλης ἡστινοσοῦν ἀρχῆς. 

ΝΕ. Σὰ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 

298 



294 

20 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 100 

ΧΧΧΙΙ. ΞΠ. ἀναγκαῖον δὴ καὶ πολιτειῶν, ὡς 
ἔοικε. ταύτην διαφερόντως ὀρϑὴν εἶναι καὶ μόνην 
πολιτείαν, ἐν ἣ τις ἂν εὑρίσκοι τοὺς ἄρχοντας ἀληϑῶς 
ἐπιστήμονας καὶ οὐ δοκοῦντας μόνον, ἐάντε κατὰ νό- 

μους ἐάντε ἄνευ νόμων ἄρχωσι, καὶ ἑκόντων ἢ ἀκόν- 

τῶν. ἢ πενόμενοι ἢ πλουτοῦντες, ] τούτων ὑπολογιστέον 
οὐδὲν οὐδαμῶς εἶναι κατ᾽’ οὐδεμίαν ὀρϑότητα. 

ΝΕ. Σῶ. Καλῶς. 
ΞΕ. Καὶ ἐάντε γε ἀποκτιννύντες τινὰς ἢ καὶ ἐκ- 

βάλλοντες καϑαίρωσιν ἐπ᾽ ἀγαϑῷ τὴν πόλιν, εἴτε καὶ 
ἀποικίας οἷον σμήνη μελιττῶν ἐχπέμποντές ποι σμικρο- 
τέραν ποιῶσιν, ἤ τινας ἐπεισαγόμενοί ποϑὲν ἄλλους 

ἔξωϑεν πολίτας ποιοῦντες αὐτὴν αὔξωσιν, ξωσπερ ἂν 
ἐπιστήμῃ καὶ τῷ δικαίῳ προσχρώμενοι σῴξοντες ἐκ 
χείρονος βελτίω ποιῶσι κατὰ δύναμιν, | ταύτην τότε 

καὶ κατὰ τοὺς τοιούτους ὅρους ἡμῖν μόνην ὀρϑὴν πολι- 

τείαν εἶναι ῥητέον᾽ ὅσας δὲ ἄλλας λέγομεν, οὐ γνησίας 
οὐδ᾽ ὄντως οὔσας λεκτέον, ἀλλὰ μεμιμημένας ταύτην, 
ἃς μὲν ὡς εὐνόμους λέγομεν, ἐπὶ τὰ καλλίω, τὰς δὲ 
ἄλλας ἐπὶ τὰ αἰσχίονα μεμιμῆσϑαι. 

ΝΕ. Σῷ. Τὰ μὲν ἄλλα, ὦ ἕένε, μετρέως ἔοικεν 
εἰρῆσθαι" τὸ δὲ καὶ ἄνευ νόμων δεῖν ἄρχειν χαλεπώ- 
τερον ἀκούειν ἐρρήϑη. 

ΞΕ. Σμικρόν γε ἔφϑης μὲ ἐρόμενος, ὦ Σώκρατες. 
ἔμελλον γάρ σὲ διερωτήδσειν ταῦτα | πότερον ἀποδέχει 
πάντα, ἤ τι καὶ δυσχεραίνεις τῶν λεχϑέντων᾽ νῦν δὲ 
ἤδη φανερόν, ὅτι τοῦτο βουλησόμεϑα τὸ περὶ τῆς τῶν 
ἄνευ νόμων ἀρχόντων ὀρϑότητος διελϑεῦν ἡμᾶς. 

ΝΕ. Σὼ, Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Τρόπον μέντοι τινὰ δῆλον ὅτι τῆς βασιλικῆς 
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ἐστὶν ἡ νομοϑετική᾽ τὸ δ᾽ ἄριστον οὐ τοὺς νόμους 
ἐστὶν ἰσχύειν, ἀλλὰ ἄνδρα τὸν μετὰ φρονήσεως βασιλι- 
κόν. οἶσϑ᾽ ὕπῃ; 

ΝΕ. Σῷ. Πῇ δὴ λέγεις; 

ΞΕ. Ὅτι νόμος οὐκ ἄν ποτε δύναιτο τό τε ἄρι- 
στον καὶ τὸ δικαιότατον ἀκριβῶς ἅμα πᾶσιν περι- 
λαβὼν τὸ βέλτιστον ἐπιτάττειν. αἵ γὰρ ἀνομοιότητες 

τῶν τε ἀνθρώπων καὶ τῶν πράξεων καὶ τὸ μηδέποτε 
μηδέν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἡσυχίαν ἄγειν τῶν ἀνθρωπίνων 

οὐδὲν ἐῶσιν ἁπλοῦν ἐν οὐδενὶ περὶ ἁπάντων καὶ ἐπὶ 
πάντα τὸν χρόνον ἀποφαίνεσϑαι τέχνην οὐδ᾽ ἡντινοῦν. 
ταῦτα δὴ συγχωροῦμέν που; 

ΝΕ» Σῶ. Τί μήν; 

ΞΕ. Τὸν δέ γε νόμον δρῶμεν σχεδὸν ἐπ᾽ αὐτὸ 
τοῦτο ξυντείνοντα, ὥσπερ τινὰ ἄνϑρωπον αὐθάδη καὶ 

ἀμαϑῆ καὶ μηδένα μηδὲν ἐῶντα ποιεῖν παρὰ τὴν ἑαυτοῦ 
τάξιν, μηδ᾽ ἐπερωτᾶν μηδένα, μηδ᾽ ἄν τι νέον ἄρα τῷ 

ξυμβαίνῃ βέλτιον παρὰ τὸν λόγον ὃν αὐτὸς ἐπέταξεν. 
ΝΕ. Σ, ᾽Ζληϑῆ᾽ ποιεῖ γὰρ ἀτεχνῶς, καϑάπερ 

εἴρηκας νῦν, ὃ νόμος ἡμῖν ἑκάστοις. 
ΞΕ. Οὐκοῦν ἀδύνατον εὖ ἔχειν πρὸς τὰ μηδέποτε 

ἁπλᾶ τὸ διὰ παντὸς γιγνόμενον ἁπλοῦν; 

ΝΕ. Σῶ. Κινδυνεύει. 
ΧΧΧΙΥ. ΞΠπ. Διὰ τί δή ποτ᾽ οὖν ἀναγκαῖον 

νομοϑετεῖν, ἐπειδήπερ οὐκ ὀρϑότατον ὁ νόμος; ἀνευρε- 
τέον ] τούτου τὴν αἰτίαν. 

ΝΕ. Σὼ,. Τί μήν; 
ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ παρ᾽ ὑμῖν εἰσί τινες. οἷαι καὶ 

ἐν ἄλλαις πόλεσιν, ἁϑρόων ἀνθρώπων ἀσκήσεις, εἴτε 

πρὸς δρόμον εἴτε πρὸς ἄλλο τι, φιλονεικίας ἕνεκα; 
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ΝΕ. ΣᾺ, Καὶ πάνυ γε πολλαί. 

ΞΕ, Φέρε νῦν ἀναλάβωμεν πάλιν μνήμῃ τὰς τῶν 

τέχνῃ γυμναζξόντων ἐπιτάξεις ἐν ταῖς τοιαύταις ἀρχαῖς. 
ΝΕ. Σὼ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ, Ὅτι λεπτουργεῖν οὐκ ἐγχωρεῖν ἡγοῦνται καϑ' 

ἕνα ἕκαστον, τῷ σώματι τὸ προσῆκον ἑκάστῳ προστάτ- 
τοντες, ἀλλὰ παχύτερον | οἴονται δεῖν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
καὶ ἐπὶ πολλοὺς τὴν τοῦ λυσιτελοῦντος τοῖς σώμασι 

ποιεῖσϑαι τάξιν. 

ΝΕ. Σ. Καλῶς. 

ΞΕῚ, Ζιὸ δή γε καὶ ἴσους πόνους νῦν διδόντες ἀϑρό- 

οἷς ἅμα μὲν ἐξορμῶσιν, ἅμα δὲ καὶ καταπαύουσι δρόμου 
καὶ πάλης καὶ πάντων τῶν κατὰ τὰ σώματα πόνων. 

ΝΕ. Σὼ, Ἔστι ταῦτα. 

ΞΕ. Καὶ τὸν νομοϑέτην τοίνυν ἡγώμεϑα, τὸν 

ταῖσιν ἀγέλαις ἐπιστατήδοντα τοῦ δικαίου πέρι καὶ τῶν 
πρὸς ἀλλήλους ξυμβολαίων, μή ποϑ' ἱκανὸν γενήσεσϑαι 

πᾶσιν ἁϑρόοις προστάττοντα ἀκριβῶς ἕνὶ ἑκάστῳ τὸ 
προσῆκον ἀποδιδόναι. 

ΝΕ. Σιὼ. Τὸ γοῦν εἰκός. 

ΞΕ, ᾿4λλὰ τὸ τοῖς πολλοῖς γε, οἶμαι, καὶ ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ καί πως οὑτωσὶ παχυτέρως ἕχάστοις τὸν νόμον 
ϑήσει, καὶ ἐν γράμμασιν ἀποδιδοὺς καὶ ἐν ἀγραμμά- 
τοις, πατρίοις δὲ ἔϑεσι νομοϑετῶν. 

ΝΕ. Σῷ. Ὀρϑῶς. 
ΞΕ. Ὀρϑῶς μέντοι. πῶς γὰρ ἄν τις ἱχανὸς γένοιτ᾽ 

ἄν ποτε, ὦ Σώκρατες, ὥστε διὰ βίου ἀεὶ παρακαϑήμενος 
᾿ ἑκάστῳ δι’ ἀκριβείας προστάττειν τὸ προσῆκον; ἐπεὶ 
τοῦτ᾽ ἂν δυνατὸς ὥν, ὡς οἶμαι, τῶν τὴν βασιλικὴν 
ὁστισοῦν ὄντως ἐπιστήμην εἰληφότων σχολῇ ποτ᾽ ἂν 
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ἑαυτῷ ϑεῖτ᾽ ἐμποδίσματα γράφων τοὺς λεχϑέντας τού- 

τους νόμους. 

ΝΕ. Σῶ. Ἐκ τῶν νῦν γοῦν, ὦ ἕένε, εἰρημένων. 
ΞΕ). Μᾶλλον δέ γε, ὦ βέλτιστε, ἔκ τῶν μελλόντων 

δηϑήσεσϑαι. 

ΝΕ. Σῶ, Τίνων δή; 

ΞΕ. Τῶν τοιῶνδε. εἴπωμεν γὰρ δὴ πρός γε ἡμᾶς 
αὐτούς. ἰατρὸν μέλλοντα ἢ καί τινα γυμναστικὸν ἀπο- 
δημεῖν καὶ ἀπέσεσϑαι τῶν ϑεραπευομένων συχνόν, ὡς 
οἴοιτο, χρόνον, μὴ μνημονεύσειν οἰηϑέντα τὰ προῦσ- 

ταχϑέντα τοὺς γυμναζομένους ἢ τοὺς κάμνοντας, ὑπο- 

μνήματα γράφειν ἂν ἐθέλειν αὐτοῖς. ἢ πῶς: 

ΝΕ. Σὼ, Οὕτως. 
ΞΕ. Τί δέ; εἰ παρὰ δόξαν ἐλάττω χρόνον ἀποδημή- 

σας ἔλθοι πάλιν, ἄρ᾽ οὐκ ἂν παρ᾽ ἐχεῖνα τὰ γράμματα 
τολμήσειεν ἄλλα ὑποϑέσϑαι, ξυμβαινόντων ἄλλων βελ- 

τιόνων τοῖς κάμνουσι διὰ πνεύματα ἤ τι καὶ ἄλλο παρὰ 
τὴν ἐλπίδα τῶν ἐκ Διὸς ἑτέρως πὼς τῶν εἰωθότων γενό- 

μενα, καρτερῶν δ᾽ ἂν ἡγοῖτο δεῖν μὴ ἐκβαίνειν τὰ ἀρχαῖά 

ποτε νομοϑετηϑέντα μήτε αὐτὸν προστάττοντα ἄλλα μήτε 

τὸν κάμνοντα ἕτερα τολμῶντα παρὰ τὰ γραφέντα δρᾶν, 

ὡς ταῦτα ὄντα ἰατρικὰ καὶ ὑγιεινά, τὰ δὲ ἑτέρως γιγνό- 

μενα νοσώδη τε καὶ οὐκ ἔντεχνα' ἢ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἔν 
γε ἐπιστήμῃ ξυμβαῖνον καὶ ἀληϑεῖ τέχνῃ περὶ ἅπαντα 
᾿ παντάπασι γέλως ἂν ὁ μέγιστος γίγνοιτο τῶν τοιούτων 
νομοϑετημάτων: 

ΝΕ. Σῷ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΞΕ. Τῷ δὲ τὰ δίχαια δὴ καὶ ἄδικα καὶ καλὰ καὶ 

αἰσχρὰ καὶ ἀγαϑὰ καὶ κακὰ γράψαντι καὶ ἄγραφα νομοϑε- 
τήσαντι ταῖς τῶν ἀνθρώπων ἀγέλαις, ὁπόσαι κατὰ πόλιν 
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ἐν ἑκάσταις νομεύονται κατὰ τοὺς τῶν γραψάντων νό- 

μους, ἂν ὁ μετὰ τέχνης γράψας ἤ τις ἕτερος ὅμοιος 

ἀφίκηται, μὴ ἐξέστω δὴ παρὰ ταῦτα ἕτερα | προστάτ- 

τειν; ἢ καὶ τοῦτο τὸ ἀπόρρημα οὐδὲν ἧττον ἂν ἐκείνου 
τῇ ἀληϑείᾳ γελοῖον φαίνοιτο; 

ΝΕ. Σῶ, Τί μήν: 

ΧΧΧΥ. ΞΠ. Οἶσϑ᾽ οὖν ἐπὶ τῷ τοιούτῳ λόγον 
τὸν παρὰ τῶν πολλῶν λεγόμενον; 

ΝΕ. Σ᾿, Οὐκ ἐννοῶ νῦν γ᾽ οὕτως. 

ΞΕ). Καὶ μὴν εὐπρεπής. φασὶ γὰρ δὴ δεῖν, εἴ τις 
γιγνώσκει παρὰ τοὺς τῶν ἔμπροσϑεν βελτίους νόμους, 

νομοϑετεῖν τὴν ἑαυτοῦ πόλιν ἕκαστον πείσαντα, ἄλλως 
δὲ μή. 

ΝΕ. Σῶ. Τί οὖν; οὐκ ὀρϑῶς; 
ΞΕ). Ἴσως. ἂν δ᾽ οὖν | μὴ πείϑων τις βιάξηται τὸ 

βέλτιον, ἀπόκριναι, τί τοὔνομα τῆς βίας ἔσται; μὴ μέντοι 
πω, περὶ δὲ τῶν ἔμπροσϑεν πρότερον. 

ΝΕ. Σῷ, Ποῖον δὴ λέγειο; 

ΞΕ. ζν τις ἄρα μὴ πείϑων τὸν ἰατρευόμενον, ἔχων 

ὃὲ ὀρθῶς τὴν τέχνην, παρὰ τὰ γεγραμμένα τὸ βέλτιον 
ἀναγκάξῃ δρᾶν παῖδα ἤ τινα ἄνδρα ἢ καὶ γυναῖκα, τί 

τοὔνομα τῆς βίας ἔσται ταύτης: ἄρ᾽ οὐ πᾶν μᾶλλον ἢ 
τὸ παρὰ τὴν τέχνην λεγόμενον ἁμάρτημα τὸ νοσῶδεο: 
καὶ πάντα ὀρϑῶς εἰπεῖν ἔστι πρότερον τῷ βιασϑέντι 
περὶ τὸ τοιοῦτον, πλὴν ὅτι νοσώδη καὶ ἄτεχνα πέπονθεν 
ὑπὸ τῶν βιασαμένων ἰατρῶν: 

ΝΕ. ΣΩ, ᾿Ζ4ληϑέστατα λέγεις. 
ΞΕ). Τί δὲ ἡμῖν δὴ τὸ παρὰ τὴν πολιτικὴν τέχνην 

ἁμάρτημα λεγόμενόν ἐστιν; ἄρ᾽ οὐ τὸ αἰσχρὸν καὶ κακὸν 
χαὶ ἄδικον: 



16 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. δ51 

ΝΕ. ΣΙ. παντάπασί γε. 

ΞΕ. Τῶν δὴ βιασϑέντων παρὰ τὰ γεγραμμένα καὶ 
πάτρια δρᾶν ἕτερα δικαιότερα καὶ ἀμείνω καὶ καλλίω τῶν 

ἔμπροσϑεν, φέρε, τὸν | τῶν τοιούτων αὖ ψόγον περὶ τῆς 
τοιαύτης βίας, ἄρ᾽, εἰ μέλλει μὴ καταγελαστότατος εἶναι 

πάντων. πάντα αὐτῷ μᾶλλον λεκτέον ἑκάστοτε, πλὴν ὡς 
αἰσχρὰ καὶ ἄδικα καὶ κακὰ πεπόνϑασιν οἵ βιασϑέντες ὑπὸ 
τῶν βιασαμένων: 

ΝΕ. Σῷ. ᾿4ληϑέστατα λέγεις. 

ΞΕ. ᾽4λλ᾽ ἄρα ἐὰν μὲν πλούσιος ὁ βιασάμενος ἧ. δί- 
καια, ἂν δ᾽ ἄρα πένης, ἄδικα τὰ βιασϑέντα ἐστίν; ἢ κἂν 

πείσας κἂν μὴ πείσας τις, πλούσιος ἢ πένης, ἢ κατὰ γράμ- 

ματα ἢ παρὰ τ μόν Ι δρᾷ [μὴ ξύμφορα ἢ] ξύμφορα, 
τοῦτον δεῖ χαὶ περὶ ταῦτα τὸν ὅρον εἶναι τόν γε τ 
ϑινώτατον ὀρϑῆς πόλεως διοικήσεως. ὃν ὃ σοφὸς καὶ 

ἀγαϑὸς ἀνὴρ διοικήσει τὸ τῶν ἀρχομένων: ὥσπερ ὃ 

κυβερνήτης τὸ τῆς νεὼς καὶ ναυτῶν ἀεὶ ξυμφέρον ! 

παραφυλάττων, οὐ γράμματα τιϑεὶς ἀλλὰ τὴν τέχνην 

νόμον παρεχόμενος, Θσῴξει τοὺς συνναύτας, οὕτω καὶ 

κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον παρὰ τῶν οὕτως ἄρχειν 

δυναμένων ὀρϑὴ γίγνοιτ᾽ ἂν πολιτεία, τὴν τῆς τέχνης 
ῥώμην τῶν νόμων παρεχομένων χρείττω; καὶ πάντα 

ποιοῦσι τοῖς ἔμφροσιν ἄρχουσιν οὐκ ἔστιν ἁμάρτημα, 

μέχριπερ ἂν ἕν μέγα φυλάττωσι, τὸ μετὰ νοῦ καὶ τέχνης 

δικαιότατον | ἀεὶ διανέμοντες τοῖς ἐν τῇ πόλει σώζειν 

τε αὐτοὺς οἷοί τε ὦσι καὶ ἀμείνους ἐκ χειρόνων ἀπο- 
τελεῖν κατὰ τὸ δυνατόν: 

ΝΕ. ΣΩῷ. Οὐκ ἔστ᾽ ἀντειπεῖν παρά γε ἃ νῦν εἴς- 
ρηται. 

ΞΕ). Καὶ μὴν πρὸς ἐκεῖνα οὐδὲ ἀντιρρητέον. 
84 
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ΧΧΧΥΙ. ΝΕ. Σῶ, Τὰ ποῖα εἶπες: 
ΞΕ. Ὡς οὐκ ἄν ποτε πλῆϑος οὐδ᾽ ὡντινωνοῦν 

τὴν τοιαύτην λαβὸν ἐπιστήμην οἷόν τ᾽ ἂν γένοιτο μετὰ 

νοῦ διοικεῖν πόλιν, ἀλλὰ περὶ σμικρόν τι | καὶ ὀλίγον 
καὶ τὸ ἕν ἐστι ζητητέον τὴν μίαν ἐκείνην πολιτείαν τὴν 

ὀρϑήν, τὰς δ᾽ ἄλλας μιμήματα ϑετέον, ὥσπερ καὶ ὀλίγον 
πρότερον ἐρρήϑη, τὰς μὲν ἐπὶ τὰ καλλίονα, τὰς δὲ ἐπὶ 
τὰ αἰσχίω μιμουμένας ταύτην. 

ΝΕ. Σὼὼ. Πῶς τί τοῦτ᾽ εἴρηκας: οὐδὲ γὰρ ἄρτι 
δῆϑεν κατέμαϑον τὸ περὶ τῶν μιμημάτων. 

ΞΕ. Καὶ μὴν οὐ φαῦλόν γε, ἂν κινήσας τις τοῦτον 
τὸν λόγον αὐτοῦ καταβάλῃ καὶ μὴ διελθὼν ἐνδείξηται 

τὸ νῦν γιγνόμενον ἁμάρτημα περὴ | αὐτό. 
ΝΕ. Σ᾿, Ποῖον δή: 

ΞΕ, Τοιόνδε τι δεῖ γε ξητεῖν, οὐ πάνυ ξύνηϑες 

οὐδὲ ῥάδιον ἰδεῖν. ὅμως μὴν πειρώμεϑα λαβεῖν αὐτό. 
φέρε γάρ' ὀρϑῆς ἡμῖν μόνης οὔσης ταύτης τῆς πολι- 

τείας, ἣν εἰρήκαμεν, οἶσϑ'᾽ ὅτι τὰς ἄλλας δεῖ τοῖς ταύτης 

συγγράμμασι χρωμένας οὕτω σῴώξεσϑαι, δρώσας τὸ νῦν 
ἐπαινούμενον, καίπερ οὐκ ὀρϑότατον ὄν; 

ΝΕ. Σὼ. Τὸ ποῖον: 

ΞΕ’. Τὸ παρὰ τοὺς νόμους μηδὲν μηδένα τολμᾶν ποι- 
εἴν τῶν ἐν τῇ πόλει, τὸν τολμῶντα δὲ ϑανάτῳ | ξημιοῦ- 
σϑαι καὶ πᾶσι τοῖς ἐσχάτοιρ. καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ὀρϑότατα 

καὶ κάλλιστ᾽ ἔχον ὡς δεύτερον, ἐπειδὰν τὸ πρῶτόν τις 

μεταϑῇ τὸ νῦν δὴ ῥηϑέν᾽ ᾧ δὲ τρόπῳ γεγονός ἐστι τοῦτο, 
ὃ δὴ δεύτερον ἐφήσαμεν, διαπερανώμεϑα. ἦ γάρ: 

ΝΕ. Σῶ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΧΧΧΥΤ͵Ι. ΞΕ. Εἰς δὴ τὰς εἰκόνας ἐπανίωμεν πάλιν, 

αἷς ἀναγκαῖον ἀπεικάξειν ἀεὶ τοὺς βασιλικοὺς ἄρχοντας. 
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ΝΕ. Σι. Ποίας: 

ΞΕ. Τὸν γενναῖον κυβερνήτην καὶ τὸν ἕτέρων 
πολλῶν ἀντάξιον ἰατρόν. κατίδωμεν γὰρ δή τι σχῆμα 

ἐν τούτοις αὐτοῖς πλασάμενοι. 

ΝΕ. Σ. Ποῖόν τι: 
ΞΕ). Τοιόνδε οἷον | εἰ πάντες περὶ αὐτῶν διανοη- 

ϑεῖμεν, ὅτι δεινότατα ὑπ᾽ αὐτῶν πάσχομεν. ὃν μὲν 
γὰρ ἂν ἐθελήσωσιν ἡμῶν τούτων ἕχάτεροι σῴζξειν, 

ὁμοίως δὴ σῴξουσιν, ὃν δ᾽ ἂν λωβᾶσϑαι βουληϑῶσι, 
λωβῶνται τέμνοντες χαὶ καίοντες καὶ προστάττοντες 

ἀναλώματα φέρειν παρ᾽ ἑαυτοὺς οἷον φόρους, ὧν σμικρὰ 

μὲν εἰς τὸν κάμνοντα καὶ οὐδὲν ἀναλίσκουσι. τοῖς δ᾽ 
ἄλλοις αὐτοί τὲ καὶ οἵ οἰκέται χρῶνται" καὶ δὴ | καὶ 

τελευτῶντες ἢ παρὰ ξυγγενῶν ἢ παρά τινων ἐχϑρῶν 

τοῦ κάμνοντος χρήματα μισϑὸν λαμβάνοντες ἀποκτιν- 

νύασιν. οἵ τ᾿ αὖ κυβερνῆται μυρία ἕτερα τοιαῦτα ἐργά- 

ξονται, καταλείποντές τε ἔκ τινος ἐπιβουλῆς ἐν ταῖς 

ἀναγωγαῖς ἐρήμους, καὶ σφάλματα ποιοῦντες ἐν τοῖς 

πελάγεσιν ἐκβάλλουσιν εἰς τὴν ϑάλατταν, καὶ ἕτερα 

κακουργοῦσιν. εἰ δὴ ταῦτα διανοηϑέντες βουλευσαίμεϑα 

περὶ αὐτῶν βουλήν τινα, τούτων τῶν τεχνῶν μηκέτι 

ἐπιτρέπειν ἄρχειν αὐτοχράτορι μηδετέρᾳ μήτ᾽ οὖν δού- 
λῶν μήτ᾽ ἐλευϑέρων,. ξυλλέξαι δὲ ἐκκλησίαν ἡμῶν αὐτῶν, 

ἢ ξύμπαντα τὸν δῆμον ἢ τοὺς πλουσίους μόνον, ἐξεῖναι 

δὲ χαὶ ἰδιωτῶν καὶ τῶν ἄλλων δημιουργῶν περί τε 

πλοῦ καὶ περὶ νόσων γνώμην ξυμβαλέσϑαι, καϑ'’ ὅτι 

χρὴ τοῖς φαρμάκοις ἡμᾶς καὶ τοῖς ἰατρικοῖς ὀργάνοις 

πρὸς τοὺς κάμνοντας χρῆσϑαι., καὶ δὴ καὶ τοῖς πλοίοις 

τε αὐτοῖς καὶ | τοῖς ναυτικοῖς ὀργάνοις εἰς τὴν τῶν 

πλοίων χρείαν καὶ περὶ τοὺς κινδύνους τούς τε πρὸς 
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αὐτὸν τὸν πλοῦν ἀνέμων καὶ ϑαλάττης πέρι καὶ πρὸς 
τὰς τοῖς λῃσταῖς ἐντεύξεις, καὶ ἐὰν ναυμαχεῖν ἄρα δέῃ 

που μακροῖς πλοίοις πρὸς ἕτερα τοιαῦτα᾽ τὰ δὲ τῷ 
πλήϑει δόξαντα περὶ τούτων, εἴτε τινῶν ἰατρῶν καὶ 
κυβερνητῶν εἴτ᾽ ἄλλων ἰδιωτῶν ξυμβουλευόντων, γρά- 

ψαντας ἐν κύρβεσί τισι καὶ στήλαις, τὰ δὲ καὶ ἄγραφα 
πάτρια ϑεμένους ἔϑη, κατὰ ταῦτ᾽ ἤδη πάντα τὸν ἔπειτα 
χρόνον ναυτίλλεσϑαι καὶ τὰς τῶν καμνόντων ϑερα- 
πείας ποιεῖσϑαι. 

ΝΕ. ΣᾺ. Κομιδῇ γε εἴρηκας ἄτοπα. 

ΞΕ, Κατ᾽ ἐνιαυτὸν δέ γε ἄρχοντας καϑίστασϑαι 

τοῦ πλήϑους, εἴτε ἔκ τῶν πλουσίων εἴτε ἐκ τοῦ δήμου 

παντός, ὃς ἂν κληρούμενος λαγχάνῃ᾽" τοὺς δὲ καταστάν- 
τας ἄρχοντας ἄρχειν κατὰ τὰ γράμματα κυβερνῶντας 

τὰς ναῦς καὶ τοὺς κάμνοντας ἰωμένους. 

ΝΕ. Σῶ. Ταῦτ᾽ ἔτι χαλεπώτερα. 
ΧΧΧΥΤΙΙ. ΞΠ. Θεῶ δὴ καὶ τὸ μετὰ ταῦτα ἕπό- 

μξνον. ἐπειδὰν γὰρ δὴ τῶν ἀρχόντων ἑκάστοις ὁ ἐνιαυ- 
μ᾽ τὸς ἐξέλϑῃ, δεήσει δικαστήρια καϑίσαντας ἀνδρῶν, ἢ 

τῶν πλουσίων ἐκ προχρίσεως ἢ | ξύμπαντος αὖ τοῦ 
δήμου τοὺς λαχόντας, εἰς τούτους εἰδάγειν τοὺς ἄρξαν- 

τας καὶ εὐθύνειν, κατηγορεῖν δὲ τὸν βουλόμενον ὡς 
οὐ κατὰ τὰ γράμματα τὸν ἐνιαυτὸν ἐχυβέρνησε τὰς 

ναῦς οὐδὲ κατὰ τὰ παλαιὰ τῶν προγόνων ἔϑη᾽ τὰ αὐτὰ 

δὲ ταῦτα καὶ περὶ τῶν τοὺς κάμνοντας ἰωμένων᾽ ὧν 
δ᾽ ἂν καταψηφισϑῇ, τιμᾶν ὅτι χρὴ παϑεῖν αὐτῶν τινὰς 
ἢ ἀποτίνειν. 

ΝΕ. Σῷ. Οὐκοῦν ὅ γ᾽ ἐθέλων καὶ ἑκὼν ἐν τοῖς 

τοιούτοις ἄρχειν δικαιότατ᾽ ἂν ὁτιοῦν πάσχοι | καὶ 

ἀποτίνοι. , 
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ΞΕ. Καὶ τοίνυν ἔτι δεήσει ϑέσϑαι νόμον ἐπὶ πᾶσι 
τούτοις, ἄν τις κυβερνητικὴν καὶ τὸ ναυτικὸν ἢ τὸ 

ὑγιεινὸν καὶ ἰατρικῆς ἀλήϑειαν περὶ πνεύματά τε καὶ 
ϑερμὰ καὶ ψυχρὰ ξητῶν φαίνηται παρὰ τὰ γράμματα 

χαὶ σοφιξόμενος ὁτιοῦν περὶ τὰ τοιαῦτα, πρῶτον μὲν 
«ήτε ἰατρικὸν αὐτὸν μήτε κυβερνητικὸν ὀνομάζειν ἀλλὰ 

μετεωρολόγον, ἀδολέσχην τινὰ σοφιστήν, εἶϑ᾽ ὡς δια- 
φϑείροντα ἄλλους νεωτέρους καὶ ἀναπείϑοντα ἐπιτίϑεσϑαι 
᾿ χκυβερνητικῇ καὶ ἰατρικῇ μὴ κατὰ νόμους, ἀλλ᾽ αὐτο- 
χράτορας ἄρχειν τῶν πλοίων καὶ τῶν νοσούντων, γραψά- 

μενον εἰσάγειν τὸν βουλόμενον οἷς ἔξεστιν εἰς δή τι 
δικαστήριον. ἂν δὲ παρὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ γεγραμ- 

μένα δόξῃ πείϑειν εἴτε νέους εἴτε πρεσβύτας, κολάξειν 
τοῖς ἐσχάτοις. οὐδὲν γὰρ δεῖν τῶν νόμων εἶναι σοφώ- 
τερον᾽ οὐδένα γὰρ ἀγνοεῖν τό τε ἰατρικὸν καὶ τὸ ὑγιει- 

ψὸν οὐδὲ τὸ χυβερνητικὸν καὶ ναυτικόν᾽ ἐξεῖναι γὰρ 
τῷ βουλομένῳ μανϑάνειν ) γεγραμμένα καὶ πάτρια ἔϑη Ὁ 

κείμενα. ταῦτα δὴ περί τὲ ταύτας τὰς ἐπιστήμας εἰ 

γίγνοιτο οὕτως ὡς λέγομεν, ὦ Σώκρατες, καὶ στρατη- 

γικῆς καὶ ξυμπάσης ἡστινοσοῦν ϑηρευτικῆς καὶ γραφικῆς 

ἢ ξυμπάσης μέρος ὁτιοῦν μιμητικῆς καὶ τεχκτονικῆς καὶ 

ξυνόλης ὁποιασοῦν σχευουργίας ἢ καὶ γεωργίας καὶ τῆς 

περὶ τὰ φυτὰ ξυνόλης τέχνης, ἢ καί τινα ἱπποφορβίαν 
αὖ κατὰ συγγράμματα ϑεασαίμεϑα γιγνομένην ἢ ξύμ- 

πασαν ἀγελαιοκομικὴν ἢ μαντικὴν ἢ πᾶν ὅτι μέρος 

διακονικὴ περιείληφεν, ᾿ ἢ πεττείαν ἢ ξύμπασαν ἀριϑμη- 

τικὴν ψιλὴν εἴτε ἐπίπεδον εἴτε ἐν βάϑεσιν εἴτε ἐν πάχεσιν 

οὖσάν που, --- περὶ ἅπαντα ταῦτα οὕτω πραττόμενα τί 

ποτ᾽ ἂν φανείη. κατὰ συγγράμματα γιγνόμενα καὶ μὴ 

κατὰ τέχνην; 
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ΝΕ. Σὼ. 4Ζῆλον ὅτι πᾶσαι αἷ τέχναι παντελῶς 
ἂν ἀπόλοινϑ᾽ ἡμῖν, καὶ οὐδὲ εἰς αὖϑις γένοιντ᾽ ἄν 

ποτὲ διὰ τὸν ἀποκωλύοντα τοῦτον ξητεῖν νόμον᾽ ὥστε 
ὁ βίος, ὧν καὶ νῦν χαλεπός, εἰς τὸν χρόνον ἐκεῖνον 

ἀβίωτος γίγνοιτ᾽ | ἂν τὸ παράπαν. 

ΧΧΧΙ͂Χ, ΞΕ. Τί δὲ τόδε; εἰ κατὰ συγγράμματα 
μὲν ἀναγκάξοιμεν ἕκαστον γίγνεσϑαι τῶν εἰρημένων 
καὶ τοῖς συγγράμμασιν ἡμῶν ἐπιστατεῖν τὸν χειροτο- 

νηϑέντα ἢ λαχόντα ἐκ τύχης, οὗτος δὲ μηδὲν φροντίζων 
τῶν γραμμάτων ἢ κέρδους ἕνεκά τινος ἢ χάριτος ἰδίας 

παρὰ ταῦτα ἐπιχειροῖ δρᾶν ἕτερα μηδὲν γιγνώσκων, 
ρα οὐ τοῦ καχοῦ τοῦ πρόδσϑεν μεῖζον ἂν ἔτι τοῦτο 
γίγνοιτο κακόν; 

ΝΕ. Σῶ. ᾽“ληϑέστατά γε. 
ΞῈ). Παρὰ γὰρ | οἶμαι τοὺς νόμους τοὺς ἐκ πείρας 

πολλῆς κειμένους καί τινων ξυμβούλων ἕκαστα χαριέν- 

τῶς ξυμβουλευσάντων καὶ πεισάντων ϑέσϑαι τὸ πλῆϑος, 
ὁ παρὰ ταῦτα τολμῶν δρᾶν, ἁμαρτήματος ἁμάρτημα 

πολλαπλάσιον ἀπεργαξόμενος,. ἀνατρέπον πᾶσαν ἂν 

πρᾶξιν ἔτι μειζόνως τῶν ξυγγραμμάτων. 

ΝΕ. ΣΙ, Πῶς δ᾽ οὐ μέλλει: 

ΞΕ). Διὰ ταῦτα δὴ τοῖς περὶ ὁτουοῦν νόμους καὶ 

ξυγγράμματα τιϑεμένοις δεύτερος πλοῦς τὸ παρὰ ταῦτα 

μήτε ἕνα μήτε πλῆϑος μηδὲν μηδέποτε ἐᾶν δρᾶν μηδ᾽ 
ὁτιοῦν. 

ΝΕ. Σῶῷ. Ὀρϑῶς. 

ΞΕ. Οὐκοῦν μιμήματα μὲν ἂν ἑκάστων ταῦτα εἴη 
τῆς ἀληϑείας, τὰ παρὰ τῶν εἰδότων εἰς δύναμιν εἶναι 

γεγραμμένα: 
ΝΕ. Σῶ. Πῶς δ᾽ οὔ; ᾿ 
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ΞΕ. Καὶ μὴν τόν γε εἰδότα ἔφαμεν, τὸν ὄντως 
πολιτικόν, εἰ μεμνήμεϑα, ποιήσειν τῇ τέχνῃ πολλὰ εἰς 

τὴν αὑτοῦ πρᾶξιν τῶν γραμμάτων οὐδὲν φροντίζοντα, 

ὁπόταν ἄλλ᾽ αὐτῷ βελτίω δόξῃ παρὰ τὰ | γεγραμμένα 
ὑφ᾽ αὑτοῦ καὶ ἐπεσταλμένα ἀποῦσί τισιν. 

ΝΕ, Σ. Ἔφαμεν γάρ. 

ΞΕ. Οὐκοῦν ἀνὴρ ὁστισοῦν εἷς ἢ πλῆϑος ὁτιοῦν, 
οἷς ἂν νόμοι κείμενοι τυγχάνωσι, παρὰ ταῦτα ὅτι ἂν 
ἐπιχειρήσωσι ποιεῖν ὡς βέλτιον ἕτερον ὄν, ταὐτὸν δρῶσι 

κατὰ δύναμιν ὕπερ ὁ ἀληϑινὸς ἐκεῖνος; 

ΝΕ. Σ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΞΕ, 2ρ᾽ οὖν εἰ μὲν ἀνεπιστήμονες ὄντες τὸ τοιοῦ- 
τον δρῷεν, μιμεῖσθαι μὲν ἂν ἐπιχειροῖεν τὸ ἀληϑές, 
μιμοῖντ᾽ ἂν μέντοι πᾶν κακῶς" εἰ δ᾽ ] ἔντεχνοι, τοῦτο 

οὐκ ἔστιν ἔτι μίμημα, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἀληϑέστατον ἐκεῖνο: 

ΝΕ. ΣΙ. Πάντως που. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἔμπροσϑέν γε ὡμολογημένον ἡμῖν 

κεῖται μηδὲν πλῆϑος μηδ᾽ ἡντινοῦν δυνατὸν εἶναι 
λαβεῖν τέχνην. 

ΝΕ. Σῶ. Κεῖται γὰρ οὖν. 
ΞΕ. Οὐκοῦν εἰ μὲν ἔστι βασιλική τις τέχνη. τὸ 

τῶν πλουσίων πλῆϑος καὶ ὃ ξύμπας δῆμος οὐκ ἄν ποτε 

λάβοι τὴν πολιτικὴν ταύτην ἐπιστήμην. 

ΝΕ. Σ. Πῶς γὰρ ἄν: 
ΞΕ, Ζεῖ δὴ τὰς τοιαύτας γε, ὡς ἔοικε, πολιτείας, 

εἰ μέλλουσι καλῶς τὴν ἀληϑινὴν ἐκείνην τὴν τοῦ ἑνὸς 

μετὰ τέχνης ἄρχοντος | πολιτείαν εἰς δύναμιν μιμήσε- 

σϑαι, μηδέποτε κειμένων αὐτοῖς τῶν νόμων μηδὲν 

ποιεῖν παρὰ τὰ γεγραμμένα καὶ πάτρια ἔϑη. 

ΝΕ. Σῷ. Κάλλιστ᾽ εἴρηκας. 

9) 
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ΞΕ, Ὅταν ἄρα οἱ πλούσιοι ταύτην μιμῶνται, τότε 
ἀριστοκρατίαν καλοῦμεν τὴν τοιαύτην πολιτείαν᾽ ὃπό- 

ταν δὲ τῶν νόμων μὴ φροντίζωσιν, ὀλιγαρχίαν. 
ΝΕ, Σ,ι. Κινδυνεύει. 

ΞΕ; Καὶ μὴν ὁπόταν αὖϑις εἷς ἄρχῃ κατὰ νόμους, 
Β μιμούμενος τὸν ἐπιστήμονα, βασιλέα καλοῦμεν, ] οὐ 

διορίζοντες ὀνόματι τὸν μετ᾽ ἐπιστήμης ἢ δόξης κατὰ 
νόμους μοναρχοῦντα. 

ΝΕ, Σδ. Κινδυνεύομεν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν κἄν τις ἄρα ἐπιστήμων ὄντως ὧν 
εἷς ἄρχῃ, πάντως τό γε ὄνομα ταὐτὸν βασιλεὺς καὶ 
οὐδὲν ἕτερον προσρηϑήσεται" δι’ ἃ δὴ τὰ πέντε ὀνό- 
ματα τῶν νῦν λεγομένων πολιτειῶν ἕν μόνον γέγονεν. 

ΝΕ. Σὼ. Ἔοικε γοῦν. 

ΞΕ... Τί δ᾽, ὅταν μήτε κατὰ νόμους μήτε κατὰ ἔϑη 
πράττῃ τις εἷς ἄρχων, προσποιῆται δὲ ὥσπερ ὁ ἐπι- 

Ο στήμων ὡς ἄρα παρὰ τὰ γεγραμμένα τό γε βέλτιστον 

ποιητέον, ἦ δέ τις ἐπιϑυμία καὶ ἄγνοια τούτου τοῦ 
μιμήματος ἡγουμένη, μῶν οὐ τότε τὸν τοιοῦτον ἕκαστον 
τύραννον κλητέον: 

ΝΕ. ΣΙ. Τί μήν; 
ΧΙ, ΞΠπ. Οὕτω δὴ τύραννός τε γέγονε, φαμέν, 

καὶ βασιλεὺς καὶ ὀλιγαρχία καὶ ἀριστοκρατία καὶ δημο- 
κρατία, δυσχερανάντων τῶν ἀνθρώπων τὸν ἕνα ἐχεῖνον 
μόναρχον, καὶ ἀπιστησάντων μηδένα τῆς τοιαύτης ἀρχῆς 

Ὁ ἄξιον ἂν γενέσϑαι ποτέ, ὥστε | ἐθέλειν καὶ δυνατὸν 
εἶναι μετὰ ἀρετῆς καὶ ἐπιστήμης ἄρχοντα τὰ δίκαια καὶ 
ὅσια διανέμειν ὀρϑῶς πᾶσι, λωβᾶσϑαι δὲ καὶ ἀποκτιν- 
νύναι καὶ κακοῦν ὃν ἂν βουληϑῇ ἑκάστοτε ἡμῶν᾽ ἐπεὶ 
γενόμενόν γ᾽ ἂν οἷον λέγομεν ἀγαπᾶσϑαί τε ἂν καὶ 
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οἰκεῖν διακυβερνῶντα εὐδαιμόνως ὀρϑὴν ἀκριβῶς μόνον 

πολιτείαν. 

ΝΗ. Σῶ. Πῶς δ᾽ οὔ: 

ΞΕ. Νῦν δέ γε ὁπότε οὐκ ἔστι γιγνόμενος, ὡς 

δή φαμεν, ἐν ταῖς πόλεσι βασιλεὺς οἷος ἐν σμήνεσιν] 

ἐμφύεται, τό τε σῶμα εὐθὺς καὶ τὴν ψυχὴν διαφέρων 

εἷς, δεῖ δὴ συνελϑόντας ξυγγράμματα γράφειν, ὡς ἔοικε, 

μεταϑέοντας τὰ τῆς ἀληϑεστάτης πολιτείας ἴχνη. 

ΝΕ. Σῷὼ. Κινδυνεύει. 

ΞΕ. Θαυμάξομεν δῆτα, ὦ Σώκρατες, ἐν ταῖς τοι- 

αύὐταις πολιτείαις ὅσα ξυμβαίνει γίγνεσϑαι κακὰ καὶ ὅσα 

ξυμβήσεται, τοιαύτης ΤῊ τουτοῦσς ὑποκειμένης αὐταῖς, 

τῆς κατὰ γράμματα καὶ ἔϑη ΕἾ μετὰ ἐπιστήμης τοῖν 

τούσης τὰς πράξεις, οἷς ἑτέρα προσχρωμένη παντὶ 

κατάδηλος ὡς πάντ᾽ ἂν διολέσειε τὰ ταύτῃ γιγνόμενα, 

ἢ ἐχεῖνο ἡμῖν ϑαυμαστέον μᾶλλον, ὡς ἰσχυρόν τι πόλις 

ἐστὶ φύσει; πάσχουσαι γὰρ δὴ τοιαῦτα αἵ πόλεις νῦν 

χρόνον ἀπέραντον. ὅμως ἐνιαί τινες αὐτῶν μόνιμοί τέ 
εἰσι καὶ οὐκ ἀνατρέπονται᾽ πολλαὶ μὴν ἐνίοτε καὶ καϑ- 

ἅπερ πλοῖα καταδυόμεναι διόλλυνται καὶ διολώλασι καὶ 
ἔτι διολοῦνται διὰ τὴν τῶν κυβερνητῶν καὶ ναυτῶν 

μοχϑηρίαν τῶν περὶ τὰ μέγιστα μεγίστην ἄγνοιαν 

εἰληφότων, οἵ περὶ [ τὰ πολιτικὰ κατ᾽ οὐδὲν γιγνώσκον- 
τὲς ἡγοῦνται κατὰ πάντα σαφέστατα πασῶν ἐπιστημῶν 
ταύτην εἰληφέναι. 

ΝΕ. Σῷ. ΄Ζληϑέστατα. 

ΧΙ. ΞΕ. Τίς οὖν δὴ τῶν οὐκ ὀρϑῶν πολιτειῶν 
τούτων ἥκιστα χαλεπὴ συζῆν, πασῶν χαλεπῶν οὐσῶν, 

καὶ τίς βαρυτάτη, δεῖ τι κατιδεῖν ἡμᾶς; καίπερ πρός 

γὲ τὸ νῦν προτεϑὲν ἡμῖν πάρεργον λεγόμενον οὐ μὴν 
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ἀλλ᾽ εἴς γε τὸ ὅλον ἴσως ἅπανϑ᾽ ἕνεκα τοῦ τοιούτου 
πάντες δρῶμεν χάριν. 

ΝΕ. Σῷ. Ζεῖ" πῶς δ᾽ οὔ; 
ΞΕ. Τὴν αὐτὴν τοίνυν φάϑι τριῶν οὐσῶν χαλε- 

πὴν διαφερόντως ἅμα καὶ ῥάστην γίγνεσϑαι. 
ΝΕ. Σῷ. Πῶς φῇς; 

ΞΕ). Οὐκ ἄλλως, πλὴν μοναρχίαν φημὶ καὶ ὀλίγων 
ἀρχὴν καὶ πολλῶν, εἶναι τρεῖς ταύτας ἡμῖν λεγομένας 
τοῦ νῦν ἐπικεχυμένου λόγου κατ᾽ ἀρχάς. 

ΝΕ. Σῶ. Ἦσαν γὰρ οὖν. 
ΞΕ). Ταύτας τοίνυν δίχα τέμνοντες μίαν ἑκάστην 

ξξ ποιῶμεν, τὴν ὀρϑὴν χωρὶς ἀποκρίναντες τούτων 
ἑβδόμην. 

ΝΕ. Σῷ. Πῶς; 

ΞΕ. Ἐκ μὲν τῆς μοναρχίας βασιλικὴν καὶ τυραν- 
νικήν, ἐκ δ᾽ αὖ τῶν μὴ πολλῶν τήν τε εὐώνυμον 
ἔφαμεν εἶναι ἀριστοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν ἐκ δ᾽ αὖ 
τῶν πολλῶν τότε μὲν ἁπλῆν ἐπονομάζοντες ἐτίϑεμεν 
δημοκρατίαν, νῦν δὲ αὖ καὶ ταύτην ἡμῖν ϑετέον ἐστὶ 
διπλῆν. 

ΝΒ. Σὼ. Πῶς δή; καὶ τίνι διαιροῦντες ταύτην; 

ΞΕ. Οὐδὲν διαφέροντι τῶν ἄλλων, οὐδ᾽ εἰ τοῦὔ- 
νομα ἤδη διπλοῦν ἐστι ταύτης᾽ ἀλλὰ τό γε κατὰ νόμους 
ἄρχειν καὶ παρανόμως ἔστι καὶ ταύτῃ καὶ ταῖς ἄλλαις. 

ΝΕ. Σῶ, Ἔστι γὰρ οὖν. 
ΞΕ). Τότε μὲν τοίνυν τὴν ὀρϑὴν ζητοῦσι τοῦτο τὸ 

τμῆμα οὐκ ἦν χρήσιμον. ὡς ἐν τοῖς πρόσϑεν ἀπεδεί- 
ξαμεν᾽ ἐπειδὴ δὲ ἐξείλομεν ἐκείνην, τὰς δ᾽ ἄλλας ἔϑεμεν 
ἀναγκαίας, ἐν ταύταις δὴ τὸ παράνομον καὶ ἔννομον 

ἑκάστην διχοτομεῖ τούτων. 
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ΝΕ. Σῷ. “Ἔοικε τούτου νῦν ῥηϑέντος τοῦ λόγου. 
ΞΕ. Μοναρχία τοίνυν ξευχϑεῖσα μὲν ἐν γράμμασιν 

ἀγαϑοῖς, ος νόμους λέγομεν, ἀρίστη πασῶν τῶν ξἕξ᾽ 

ἄνομος δὲ χαλεπὴ καὶ βαρυτάτη ξυνοικῆσαι. 

ΝΕ. Σῷ. Κινδυνεύει. 
ΞΕ. Τὴν δέ γε τῶν μὴ πολλῶν, ὥσπερ ἑνὸς καὶ 

πλήϑους τὸ ὀλίγον μέσον, οὕτως ἡγησώμεϑα μέσην ἐπ᾽ 
ἀμφότερα᾽ τὴν δ᾽ αὖ τοῦ πλήϑους κατὰ πάντα ἀσϑενῆ 
καὶ μηδὲν μήτε ἀγαϑὸν μήτε κακὸν μέγα δυναμένην 

ὡς πρὸς τὰς ἄλλας διὰ τὸ τὰς ἀρχὰς ἐν ταύτῃ διανε- 

νεμῆσϑαι κατὰ σμικρὰ εἰς πολλούς. διὸ γέγονε πασῶν 

μὲν νομίμων τῶν πολιτειῶν οὐσῶν τούτων χειρίστη. 

παρανόμων δ᾽ οὐσῶν ξυμπασῶν βελτίστη" 1 καὶ ἀκολά- 
στῶν μὲν πασῶν οὐσῶν ἐν δημοχρατίᾳ νικᾷ ζῆν, κοσμίων 
δ᾽ οὐσῶν ἥκιστα ἐν ταύτῃ βιωτέον, ἐν τῇ πρώτῃ δὲ 
πολὺ πρῶτόν τε καὶ ἄριστον. πλὴν τῆς ἑβδόμης" πασῶν 

γὰρ ἐκείνην γε ἐκκριτέον, οἷον ϑεὸν ἐξ ἀνθρώπων, ἐκ 

τῶν ἄλλων πολιτειῶν. 

ΝΕ. Σ. Φαίνεται τοῦϑ᾽ οὕτω γίγνεσϑαί τε καὶ 

ξυμβαίνειν, καὶ ποιητέον ἧπερ λέγεις. 
ΞΗ. Οὐκοῦν δὴ καὶ τοὺς κοινωνοὺς τούτων τῶν 

πολιτειῶν πασῶν πλὴν τῆς ἐπιστήμονος ἀφαιρετέον ᾿ 
ὡς οὐκ ὄντας πολιτικοὺς ἀλλὰ στασιαστικούς, καὶ εἰδώ- 

λῶν μεγίστων προστάτας ὄντας καὶ αὐτοὺς εἶναι τοι- 

οὕύτους, μεγίστους δὲ ὄντας μιμητὰς καὶ γόητας μεγί- 

στους γίγνεσϑαι τῶν σοφιστῶν σοφιστάς. 

ΝΕ. ΣᾺ). Κινδυνεύει τοῦτο εἰο τοὺς πολιτικοὺς 

λεγομένους περιεστράφϑαι τὸ ῥῆμα ὀρϑύότατα. 
ΞΕ. Εἶεν᾽ τοῦτο μὲν ἀτεχνῶς ἡμῖν ὥσπερ δρᾶμα, 

καϑάπερ ἐρρήϑη νῦν δὴ Κενταυρικὸν ὁρᾶσϑαι καὶ 

903 
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Σατυρικόν τινα ϑίασον, ὃν δὴ χωριστέον ἀπὸ πολιτι- 
κῆς 1 εἴη τέχνης᾽ νῦν δ᾽ οὕτω πάνυ μόγις ἐχωρίσϑη. 

ΝΕ. Σι. Φαίνεται. 

ΞΕ. Τούτου δέ γ᾽ ἕτερον ἔτι χαλεπώτερον λεί- 
πεται τῷ ξυγγενές ϑ’ ὁμοῦ τ᾽ εἶναι μᾶλλον τῷ βασι- 
λικῷ γένει καὶ δυσκαταμαϑητότερον᾽ καί μοι φαι- 

νόμεϑα τοῖς τὸν χρυσὸν καϑαίρουσι πάϑος ὅμοιον 

πεπονϑέναι. 

ΝΕ. Σὼ Πῶς: 

ΞΕ. Γῆν που καὶ λίϑους καὶ πόλλ᾽ ἄττα ἕτερα 
ἀποκρίνουσι κἀκεῖνοι πρότερον οἱ δημιουργοί" μετὰ δὲ 
ταῦτα λείπεται ξυμμεμιγμένα τὰ | ξυγγενῆ τοῦ χρυσοῦ 

τίμια καὶ πυρὶ μόνον. ἀφαιρετά, χαλκὸς καὶ ἄργυρος, 
ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ ἀδάμας, ἃ μετὰ βασάνων ταῖς ἕψήσεσι 

μόγις ἀραι  ΘΈΡΕα τὸν ΔΕ βΕΥ ΟΝ ἀκήρατον χρυσὸν 
εἴασεν ἡμᾶς ἰδεῖν αὐτὸν μόνον ἐφ᾽ ἑαυτοῦ. 

ΝΕ. Σῶ. “Ζέγεται γὰρ οὖν δὴ ταῦτα οὕτω γί- 

γνεσϑαι. 

ΧΙΠ. ΞΕ. Κατὰ τὸν αὐτὸν τοίνυν λόγον ἔοικε 

καὶ νῦν ἡμῖν τὰ μὲν ἕτερα καὶ ὁπόσα ἀλλότρια καὶ τὰ 
μὴ φίλα πολιτικῆς ἐπιστήμης ἀποκεχωρίσϑαι, λείπεσϑαι 
δὲ τὰ τίμια καὶ ξυγγενῆ. τούτων δ᾽ ἐστί που στρα- 
τηγία καὶ δικαστικὴ καὶ ὅση [ βασιλικῇ κοινωνοῦσα 

ῥδητορεία πείϑουσα τὸ δίκαιον ξυνδιακυβερνᾷ τὰς ἐν 

ταῖς πόλεσι πράξεις" ἃ δή τινι τρόπῳ ῥᾷστά τις ἀπο- 
μερίξζων δείξει γυμνὸν καὶ μόνον ἐκεῖνον καϑ᾽ αὑτὸν 
τὸν ξητούμενον ὑφ᾽ ἡμῶν. 

ΝΕ. Σῶ. 4ῆλον ὅτι τοῦτό πῃ δρᾶν πειρατέον. 
ΞΕ. Πείρας μὲν τοίνυν ἕνεκα φανερὸς ἔσται" διὰ 

δὲ μουσικῆς αὐτὸν ἐγχειρητέον δηλῶσαι. καί μοι λέγε. 
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ΝΕ. Σῷ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Μουσικῆς 1 ἔστι πού τις ἡμῖν μάϑησις, καὶ Β 
ὅλως τῶν περὶ χειροτεχνίας ἐπιστημῶν; 

ΝΕ. Σῶ. Ἔστιν. 

ΞΕ. Τί δὲ τόδ᾽ αὖ; τούτων ἡντινοῦν εἴτε δεῖ 
μανϑάνειν ἡμᾶς εἴτε μή, πότερα φήσομεν ἐπιστήμην 

αὖ καὶ ταύτην εἶναί τινα περὶ αὐτὰ ταῦτα, ἢ πῶς; 
ΝΕ. Σῶ. Οὕτως. εἷναι φήσομεν. 
ΞΕ. Οὐκοῦν ἑτέραν ὁμολογήσομεν ἐκείνων εἶναι 

ταύτην; 

“ΠΣ, Ναύ " 
ΞΕ. Πότερα δ᾽ αὐτῶν οὐδεμίαν ἄρχειν δεῖν ἄλλην 

ἄλλης, ἢ ἐκείνας ταύτης, ἢ ταύτην | δεῖν ἐπιτροπεύου- Ο 

σαν ἄρχειν ξυμπασῶν τῶν ἄλλων; 

ΝΕ, Σι. Ταύτην ἐκείνων. 

ΞΕ. Τὴν εἰ δεῖ μανϑάνειν ἢ μὴ τῆς μανϑανομένης 
καὶ διδασκούσης ἄρα σύ γ᾽ ἀποφαίνει δεῖν ἡμῖν ἄρχειν; 

ΝΕ. Σι. Σφόδρα γε. 
ΞΕ. Καὶ τὴν εἰ δεῖ πείϑειν ἄρα ἢ μὴ τῆς δυνα- 

μένης πείϑειν; 
ΝΕ. Σῷ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ. Εἶεν" τίνι τὸ πειστικὸν οὖν ἀποδώσομεν ἐπι- 
στήμῃ πλήϑους τὲ καὶ ὄχλου διὰ μυϑολογίας | ἀλλὰ μὴ Ὁ 
διὰ διδαχῆς: 

ΝΕ. Σῷ. Φανερόν., οἶμαι, καὶ τοῦτο ῥητορικῇ 
δοτέον ὄν. 

ΞΕ. Τὸ δ᾽ εἴτε διὰ πειϑοῦς εἴτε καὶ διά τινος 

βίας δεῖ πράττειν πρός τινας ὁτιοῦν ἢ καὶ τὸ παρά- 

παν ἡσυχίαν ἔχειν, τοῦτ᾽ αὖ ποίᾳ προσϑήσομεν ἐπι- 

στήμῃ: 
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ΝΕ. ΣᾺ. Τῇ τῆς πειστικῆς ἀρχούσῃ καὶ λεκτικῆς. 
ΞΕ. Εἴη δὲ ἂν οὐκ ἄλλη τις, ὡς οἶμαι, πλὴν ἡ 

τοῦ πολιτικοῦ δύναμις. 

ΝΕ. Σῶ, Κάλλιστ᾽ εἴρηκας. 
ΞΕ, Καὶ τοῦτο μὲν ἔοικε ταχὺ κεχωρίσϑαι πολι- 

τικῆς τὸ ] ῥδητορικόν, ὡς ἕτερον εἶδος ὄν, ὑπηρετοῦν 
μὴν ταύτῃ. 

ΝΕ. ΣᾺ. Ναί. 

ΧΙΠΙ. ΞΕ. Τί δὲ περὶ τῆς τοιᾶσδ᾽ αὖ δυνάμεως 
διανοητέον: 

ΝΕ. Σ, Ποίας; 

ΞΕ. Τῆς ὡς πολεμητέον ἑκάστοις οἷς ἂν προελώ- 

μξϑα πολεμεῖν, εἴτε αὐτὴν ἄτεχνον εἴτε ἔντεχνον ἐροῦμεν; 

ΝΕ. ΣᾺ. Καὶ πῶς ἂν ἄτεχνον διανοηϑεῖμεν, ἥν 

γε ἡ στρατηγικὴ καὶ πᾶσα ἡ πολεμικὴ πρᾶξις πράττει: 

ΞΕ. Τὴν δ᾽ εἴτε πολεμητέον εἴτε διὰ φιλίας ἀπαλ- 
λακτέον οἵαν τὲ καὶ ἐπιστήμονα διαβουλεύσασϑαι, ταύ- 

της ἑτέραν ὑπολάβωμεν ἢ τὴν αὐτὴν ταύτῃ; 

ΝΕ. Σῶ. Τοῖρ πρόσϑεν ἀναγκαῖον ἑπομένοισιν 
ἑτέραν. 

ΟΞ, Οὐκοῦν ἄρχουσαν ταύτης αὐτὴν ἀποφανού- 
μὠδϑα, εἴπερ τοῖς ἔμπροσϑέν γε ὑποληψόμεϑα ὁμοίως: 

ΝΕ. Σὼ, Φημί. 

ΞΕ). Τίν᾽ οὖν ποτε καὶ ἐπιχειρήσομεν οὕτω δεινῆς 
καὶ μεγάλης τέχνης ξυμπάδης τῆς πολεμικῆς δεσπότιν 
ἀποφαίνεσϑαι πλήν γε δὴ τὴν ὄντως οὖσαν βασιλικήν: 

ΝΕ. Σ, Οὐδεμίαν ἄλλην. 

ΞΕ, Οὐκ ἄρα πολιτικήν γε ϑήσομεν, ὑπηρετικὴν 

οὖσαν, τὴν τῶν στρατηγῶν ἐπιστήμην. 
ΝΕ. Σῶ,. Οὐκ εἰχόο. 
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ΞΕ. Ἴϑι δή, καὶ τὴν τῶν δικαστῶν τῶν ὀρϑῶς Β 

δικαζόντων ϑεασώμεϑα δύναμιν. 

ΝΕ. Σῷ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. 4ρ᾽ οὖν ἐπὶ πλέον τι δύναται τοῦ περὶ τὰ 

ξυμβόλαια, πάνϑ'᾽ ὁπόσα κεῖται νόμιμα παρὰ νομοϑέτου 
βασιλέως παραλαβοῦσα, κρίνειν εἰς ἐκεῖνα σκοποῦσα τά 

τε δίκαια ταχϑέντα εἶναι καὶ ἄδικα, τὴν αὑτῆς ἰδίαν 
ἀρετὴν παρεχομένη τοῦ μήϑ᾽ ὑπό τινων δώρων μήϑ'᾽ ὑπὸ 
φόβων μήτε οἴχτων μήϑ᾽ ὑπό τινος ἄλλης ἔχϑρας μηδὲ 
φιλίας 1] ἡττηϑεῖσα παρὰ τὴν τοῦ νομοϑέτου τάξιν ἐθέ- Ο 

λειν ἂν τὰ ἀλλήλων ἐγκλήματα διαιρεῖν. 

ΝΕ. Σ, Οὔκ, ἀλλὰ σχεδὸν ὅσον εἴρηκας ταύτης 

ἐστὶ τῆς δυνάμεως ἔργον. 
ΞΕ, Καὶ τὴν τῶν δικαστῶν ἄρα ῥώμην ἀνευρίσκο- 

μὲν οὐ βασιλικὴν οὖσαν ἀλλὰ νόμων φύλακα καὶ ὑπηρέ- 
τιν ἐκείνης. 

ΝΕ. ΣΩ. ᾿Ἐοικέ γε. 
ΞΕ, Τόδε δὴ κατανοητέον ἰδόντι συναπάσας τὰς 

ἐπιστήμας αἵ εἴρηνται, ὅτι πολιτική γε αὐτῶν οὐδεμία 
ἀνεφάνη. τὴν γὰρ ὄντως οὖσαν βασιλικὴν | οὐκ αὐτὴν Ὁ 
δεῖ πράττειν, ἀλλ᾽ ἄρχειν τῶν δυναμένων πράττειν, 

γιγνώσκουσαν τὴν ἀρχήν τὲ καὶ δρμὴν τῶν μεγίστων 

ἐν ταῖς πόλεσιν ἐγκαιρίας τε πέρι καὶ ἀκαιρίας, τὰς δ᾽ 
ἄλλας τὰ προσταχϑέντα δρᾶν. 

ΝΕ. Σῷ. Ὀρϑῶς. 
ΞΕΙ. Διὰ ταῦτα ἄρα ἃς μὲν ἄρτι διεληλύϑαμεν 

οὔτε ἀλλήλων οὔϑ᾽ αὑτῶν ἄρχουσαι, περὶ δέ τινα ἰδίαν 
αὑτῆς οὖσα ἑκάστη πρᾶξιν κατὰ τὴν ἰδιότητα τῶν πρά- 
ἕξεων τοὔνομα δικαίως εἴληφεν ἴδιον. 

ΙΪ ΝΕ. Σδ. Εἴξασι γοῦν. 10 
Ῥιιλτοῖ 80 
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ΞΕ). Τὴν δὲ πασῶν τε τούτων ἄρχουσαν καὶ τῶν 
νόμων καὶ ξυμπάντων τῶν κατὰ πόλιν ἐπιμελουμένην 

καὶ πάντα ξυνυφαίνουσαν ὀρϑύότατα, τοῦ κοινοῦ τῇ κλήσει 

περιλαβόντες τὴν δύναμιν αὐτῆς, προσαγορεύοιμεν δὲ- 

καιότατ᾽ ἄν, ὡς ἔοικε, πολιτικήν. 
ΝΕ. Σῶ, Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΧΙΙ͂Ν. ΞΕ. Οὐκοῦν δὴ καὶ κατὰ τὸ τῆς ὕφαντι- 

κῆς παράδειγμα βουλοίμεϑ᾽ ἂν ἐπεξελθεῖν αὐτὴν νῦν, 
ὅτε καὶ πάντα τὰ γένη τὰ κατὰ πόλιν δῆλα ἡμῖν γέγονεν: 

ΝΕ. Σ(λ. Καὶ σφόδρα γε. 

ΞΕ, Τὴν δὴ βασιλικὴν συμπλοκήν. ὡς ἔοικε; ] 

λεχτέον, ποία τ᾽ ἐστὶ καὶ τίνι τρόπῳ συμπλέκουσα ποῖον 
ἡμῖν ὕφασμα ἀποδίδωσιν. 

ΝΕ. Σ. 2Ζ7ῆλον. 

ΞΕ. Ἦ χαλεπὸν ἐνδείξασϑαι πρᾶγμα ἀναγκαῖον 
ἄρα γέγονεν, ὡς φαίνεται. 

ΝΕ. Σῷ, Πάντως γε μὴν ῥητέον. 

ΞΗ. Τὸ γὰρ ἀρετῆς μέρος ἀρετῆς εἴδει διάφορον 
εἶναί τινα τρόπον τοῖς περὶ λόγους ἀμφισβητικοῖς καὶ 

μάλ᾽ εὐεπίϑετον πρὸς τὰς τῶν πολλῶν δόξας. 
ΝΕ. Σὰ. Οὐκ ἔμαϑον. 

ΞΕ]. ᾽4Ζλλ᾽ ὧδε πάλιν. ἀνδρείαν γὰρ οἶμαί σε ἡγεῖ- 
σϑαι μέρος | ἕν ἀρετῆς ἡμῖν εἶναι. 

ΝΕ. Σὰ. Πάνυ γε. 

ΞΕ, Καὶ μὴν σωφροσύνην γε ἀνδρείας μὲν ἕτερον, 
ὃν δ᾽ οὖν καὶ τοῦτο μόριον ἧς κἀκεῖνο. 

ΝΕ. ΣᾺ. ναί. 

ΞΕ. Τούτων δὴ πέρι ϑαυμαστόν τινα λόγον ἀπο- 

φαίνεσϑαι τολμητέον. 
ΝΕ. Σῶ,. Ποῖον: 

Ἦν ψυυν τὰν θυ ΑΝ ΩΝ σῶς δα υις τσ 
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ΞΕ. ὼς ἐστὸν κατὰ δή τινα τρόπον εὖ μάλα πρὸς 
ἀλλήλας ἔχϑραν καὶ στάσιν ἐναντίαν ἔχοντε ἐν πολλοῖς 

τῶν ὄντων. 

ΝΕ. Σὼ, Πῶς λέγεις; 
ΞΕ. Οὐκ εἰωϑότα λόγον οὐδαμῶς" πάντα γὰρ οὖν 

δὴ ἀλλήλοις τά γε τῆς | ἀρετῆς μόρια λέγεταί που φίλια. Ο 

ΝΕ. Σὼ,. Ναί. 

ΞΕ. Σκχοπῶμεν δὴ προσσχόντες τὸν νοῦν εὖ μάλα, 
πότερον οὕτως ἁπλοῦν ἐστι τοῦτο. ἢ παντὸς μᾶλλον 

αὐτῶν ἔχον διαφορὰν τοῖς ξυγγενέσιν ἐστί τι; 

ΝΕ. Σ. Ναί, λέγοις ἂν πῇ σκεπτέον. 

ΞΕ. Ἔν τοῖς ξύμπασι χρὴ ξητεῖν ὅσα καλὰ μὲν 
λέγομεν. εἰς δύο δ᾽ αὐτὰ τίϑεμεν ἐναντία ἀλλήλων εἴδη. 

ΝΕ. Σὼ. “Ζέγ᾽ ἔτι σαφέστερον. 
ΞΕ]. Ὀξύτητα καὶ τάχος, εἴτε κατὰ σώματα εἴτε ἐν 

ψυχαῖς εἴτε κατὰ φωνῆς φοράν, εἴτε αὐτῶν τούτων εἴτ᾽ Ὁ 

ἐν εἰδώλοις ὄντων. ὁπόσα μουσικὴ μιμουμένη καὶ ἔτι 

γραφικὴ μιμήματα παρέχεται, τούτων τινὸς ἐπαινέτης 

εἴτε αὐτὸς πώποτε γέγονας εἴτε ἄλλου παρὼν ἐπαινοῦντος 

ἤσϑησαι:; 
ΝΕ. Σ. Τί μήν: ; 

ΞΕ. Ἦ καὶ μνήμην ἔχεις ὅντινα τρόπον αὐτὸ δρῶ- 
σιν ἐν ἑκάστοις τούτων: 

ΝΕ. ΣᾺ, Οὐδαμῶς. 

ΞΕ. ζ4ρ᾽ οὖν δυνατὸς αὐτὸ ἂν γενοίμην, ὥσπερ 
καὶ διανοοῦμαι, διὰ λόγων ἐνδείξασϑαί σου: 

πς ΣῸ Τί δ᾽ . οὔ: ἘΕ' 

ΞΕ, Ῥάδιον ἔοικας ἡγεῖσϑαι τὸ τοιοῦτον" σκοπώ- 

μεϑα δ᾽ οὖν αὐτὸ ἐν τοῖς ὑπεναντίοις γένεσι. τῶν γὰρ 
δὴ πράξεων ἐν πολλαῖς καὶ πολλάκις ἑκάστοτε τάχος 

50 
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καὶ σφοδρότητα καὶ ὀξύτητα διανοήσεώς τε καὶ σώμα- 
τος, ἔτι δὲ καὶ φωνῆς. ὅταν ἀγασϑῶμεν, λέγομεν αὐτὸ 

ἐπαινοῦντες μιᾷ χρώμενοι προσρήσει τῇ τῆς ἀνδρείας. 
ΝΕ. Σὼ, Πῶς: 

ΞΕ. Ὀξὺ καὶ ἀνδρεῖόν πού φαμεν, καὶ ταχὺ καὶ 
ἀνδρικόν; καὶ σφοδρὸν ὡσαύτως" καὶ πάντως ἐπιφέρον- 
τες τοὔνομα ὃ λέγω κοινὸν πάσαις ταῖς φύσεσι ταύταις 

ἐπαινοῦμεν αὐτάς. 

ΝΕ. Σὼ. Ναί. 

ΞΕ. Τί δέ; τὸ τῆς ἠρεμαίας αὖ γενέσεως εἶδος 

ἄρ᾽ ᾿ οὐ πολλάκις ἐπῃνέκαμεν ἐν πολλαῖς τῶν πράξεων; 
ΝΕ. Σι, Καὶ σφόδρα γε. 
ΞΕ. Μῶν οὖν οὐ τἀναντία λέγοντες ἢ περὶ ἐκεί- 

νῶν τοῦτο φϑεγγόμεϑα: 

ΝΕ. Σῷ, Πῶς. 
ΞΕ. Ὡς ἡσυχαῖά πού φαμεν ἑκάστοτε καὶ σωφρο- 

νικά, περί τε διάνοιαν πραττόμενα ἀγασϑέντες καὶ κατὰ 

τὰς πράξεις αὖ βραδέα καὶ μαλακά, καὶ ἔτι περὶ φωνὰς 
γιγνόμενα λεῖα καὶ βαρέα, καὶ πᾶσαν ῥυϑμικὴν κίνησιν 
καὶ ὅλην μοῦσαν ἐν καιρῷ βραδυτῆτι προσχρωμένην, 

Ι οὐ τὸ τῆς ἀνδρείας ἀλλὰ τὸ τῆς κοσμιότητος ὄνομα 

ἐπιφέρομεν αὐτοῖς ξύμπασιν. 
ΝΕ. Σῷ. ᾿“ληϑέστατα. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ὁπόταν αὖ γε ἀμφότερα γίγνηται 
ταῦτα ἡμῖν ἄκαιρα, μεταβάλλοντες ἑκάτερα αὐτῶν ψέγο- 
μὲν ἐπὶ τἀναντία πάλιν ἀπονέμοντες τοῖς ὀνόμασιν. 

ΝΕ. Σῷ. Πῶς; 

ΞΙ). Ὀξύτερα μὲν αὐτὰ γιγνόμενα τοῦ καιροῦ καὶ 
ϑάττω καὶ σκληρότερα φαινόμενα ὑβριστικὰ καὶ μανικὰ 

Ο λέγοντες, τὰ δὲ βραδύτερα | καὶ μαλακώτερα δειλὰ καὶ 
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βλακικά: καὶ σχεδὸν ὡς τὸ πολὺ ταῦτά τε καὶ τὴν 

σώφρονα φύσιν χαὶ τὴν ἀνδρείαν τὴν τῶν ἐναντίων, 

οἷον πολεμίαν διαλαχούσας στάσιν ἰδέας, οὔτ᾽ ἀλλήλαις 

μιγνυμένας ἐφευρίσκομεν ἐν ταῖς περὶ τὰ τοιαῦτα 

πράξεσιν. ἔτι τε τοὺς ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτὰς ἴσχοντας 

διαφερομένους ἀλλήλοις ὀψόμεϑα, ἐὰν μεταδιώκωμεν. 

ΧΙΥ. ΝΕ. Σ, Ποῦ δὴ λέγεις; 

ΞΕ. Ἐν πᾶσί τε δὴ τούτοις οἷς νῦν εἴπομεν, ὡς 
εἰχός ᾿ τε ἐν ἑτέροις πολλοῖς. κατὰ γὰρ οἶμαι τὴν αὑτῶν Ἢ 
ἑκατέροις ξυγγένειαν τὰ μὲν ἐπαινοῦντες ὡς οἰκεῖα 

σφέτερα. τὰ δὲ τῶν διαφόρων ψέγοντες ὡς ἀλλότρια, 
πολλὴν εἰς ἔχϑραν ἀλλήλοις καὶ πολλῶν πέρι καϑίστανται. 

ΝΕ. ΣᾺ, Κινδυνεύουσιν. 

ΞΕ). Παιδιὰ τοίνυν αὕτη γέ τις ἡ διαφορὰ τούτων 
ἐστὶ τῶν εἰδῶν" περὶ δὲ τὰ μέγιστα νόσος ξυμβαίνει 
πασῶν ἐχϑίστη γίγνεσϑαι ταῖς πόλεσιν. 

ΝΕ. Σ. Περὶ δὴ ποῖα φῇς: 
ΞΕ. Περὶ ὅλην, ὥς γε | εἰχός, τὴν τοῦ ζῆν παρα- Ἐ 

σκευήν. οὗ μὲν γὰρ δὴ διαφερόντως ὄντες κόσμιοι τὸν 

ἥσυχον ἀεὶ βίον ἕτοιμοι ζῆν, αὐτοὶ καϑ' αὑτοὺς μόνοι 
τὰ σφέτερα αὐτῶν πράττοντες. οἴκοι τὲ πρὸς ἅπαντας 
οὕτως ὁμιλοῦντες, καὶ πρὸς τὰς ἔξωϑεν πόλεις ὡσαύτως 

ἕτοιμοι πάντα ὄντες τρόπον τινὰ ἄγειν εἰρήνην" καὶ 

διὰ τὸν ἔρωτα δὴ τοῦτον ἀκαιρότερον ὄντα ἢ χρή, ὅταν 
ἃ βούλονται πράττωσιν. ἔλαϑον αὐτοί τε ἀπολέμως 
ἴσχοντες καὶ τοὺς νέους ὡσαύτως διατιϑέντες, ὄντες τὲ 

ἀεὶ τῶν ἐπιτιϑεμένων, ἐξ ὧν οὐκ ἐν πολλοῖς ἔτεσιν 
αὐτοὶ καὶ παῖδες καὶ ξύμπασα ἡ πόλις ἀντ᾽ ἐλευϑέρων 808 

πολλάκις ἔλαϑον αὑτοὺς γενόμενοι δοῦλοι. 

ΝΕ. ΣΩ. Χαλεπὸν εἶπες καὶ δεινὸν πάϑος. 
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ΞΕ. Τί δ᾽ οἵ πρὸς τὴν ἀνδρείαν μᾶλλον ῥέποντες:; 
ὧρ᾽ οὐκ ἐπὶ πόλεμον ἀεί τινα τὰς αὑτῶν ξυντείνοντες 
πόλεις διὰ τὴν τοῦ τοιούτου βίου σφοδροτέραν τοῦ 

δέοντος ἐπιϑυμίαν εἰς ἔχϑραν πολλοῖς καὶ δυνατοῖς 

καταστάντες ἢ πάμπαν διώλεσαν ἢ δούλας αὖ καὶ ὑπο- 

χειρίους τοῖς ἐχϑροῖς ὑπέϑεσαν τὰς αὑτῶν πατρίδας; 
Ι ΝᾺ. Σὼ, Ἔστι καὶ ταῦτα. 
ΞΕ. Πῶς οὖν μὴ φῶμεν ἐν τούτοις ἀμφότερα 

ταῦτα τὰ γένη πολλὴν πρὸς ἄλληλα ἀεὶ καὶ τὴν μεγίστην 
ἴσχειν ἔχϑραν καὶ στάσιν; 

ΝΕ. Σὼ. Οὐδαμῶς ὡς οὐ φήσομεν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν ὕπερ ἐπεσκοποῦμεν κατ᾽ ἀρχάς, ἀν- 

ευρήκαμεν, ὅτι μόρια ἀρετῆς οὐ σμικρὰ ἀλλήλοις δια- 

φέρεσϑον φύσει καὶ δὴ καὶ τοὺς ἴσχοντας δρᾶτον τὸ 
αὐτὸ τοῦτο; 

ΝΕ. Σῷ. Κινδυνεύετον. 
ΞΕ. Τόδε τοίνυν αὖ λάβωμεν. 
ΝΕ. Σ. Τὸ ποῖον: 

ΧΩΥ͂ΙἹ. ΞΠΗ. Εἴ τίς που τῶν συνϑετικῶν ἐπιστη- 
μῶν πρᾶγμα ὁτιοῦν τῶν αὐτῆς ἔργων, κἂν εἰ τὸ φαυλό- 

τατον, ἑκοῦσα ἐκ μοχϑηρῶν καὶ χρηστῶν τινῶν ἕξυν- 

ίστησιν, ἢ πᾶσα ἐπιστήμη πανταχοῦ τὰ μὲν μοχϑηρὰ 
εἰς δύναμιν ἀποβάλλει, τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια καὶ τὰ χρηστὰ 

ἔλαβεν, ἐκ τούτων δὲ καὶ ὁμοίων καὶ ἀνομοίων ὄντων, 

πάντ᾽ εἰς ἕν αὐτὰ ξυνάγουσα, μίαν τινὰ δύναμιν καὶ 

ἰδέαν δημιουργεῖ. 
ΝΕ. Σῶ, Τί μήν; 

ΞΕ, Οὐδ᾽ ἄρα ἡ κατὰ φύσιν ἀληϑῶς οὖσα ἡμῖν 
πολιτικὴ μή ποτὲ ἐκ χρηστῶν καὶ κακῶν ἀνθρώπων 
ἑκοῦσα εἶναι συστήσηται πόλιν τινά, ἀλλ᾽ εὔδηλον ὅτι 
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παιδιᾷ πρῶτον βασανιεῖ, μετὰ δὲ τὴν βάσανον αὖ τοῖς 

δυναμένοις παιδεύειν καὶ ὑπηρετεῖν πρὸς τοῦτο αὐτὸ 
παραδώσει, προστάττουσα καὶ ἐπιστατοῦσα αὐτή, καϑά- 

περ ὑφαντικὴ τοῖς τε ξαίνουσι καὶ τοῖς τἄλλα προ- 
παρασχευάζξζουσιν ὅσα πρὸς τὴν πλέξιν αὐτῆς ξυμπαρ- 
ακολουϑοῦσα προστάττει καὶ ἐπιστατεῖ, τοιαῦτα ἑκάστοις 

ἐνδεικνῦσα τὰ ἔργα ἀποτελεῖν, οἷα ἂν ἐπιτήδεια ἡγῆται 
πρὸς τὴν αὑτῆς εἶναι ξυμπλοκήν. 

ΝΕ. ΣΙ, Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ταὐτὸν δή μοι τοῦϑ᾽ ἡ βασιλικὴ φαίνεται 

πᾶσι τοῖς κατὰ νόμον παιδευταῖς καὶ τροφεῦσι, τὴν τῆς 

ἐπιστατικῆς αὐτὴ δύναμιν ἔχουσα, οὐκ ἐπιτρέπειν ἀσκεῖν 
ὅτε μή τις πρὸς τὴν αὐτῆς ξύγκρασιν ἀπεργαζόμενος 

ἦϑός τι πρέπον ἀποτελεῖ, ταῦτα δὲ μόνα παρακελεύεσϑαι 

παιδεύειν" καὶ τοὺς μὲν μὴ δυναμένους κοινωνεῖν ἤϑους 
ἀνδρείου καὶ σώφρονος ὅσα τε ἄλλα ἐστὶ τείνοντα πρὸς 

ἀρετήν, ἀλλ᾽ εἰς ἀϑεότητα καὶ ὕβριν καὶ ἀδικίαν ὑπὸ 
κακῆς βίᾳ φύσεως ἀπωϑουμένους, ϑανάτοις τε ἐκβάλλει, 

καὶ φυγαῖς καὶ ταῖς μεγίσταις κολάζουσα ἀτιμίαις. 
ΝΕ. Σῷ. Ζέγεται γοῦν πῶς οὕτως. 

ΞΕ). Τοὺς δ᾽ ἐν ἀμαϑίᾳ τ᾽ αὖ καὶ ταπεινότητι πολλῇ 
χυλινδουμένους εἰς τὸ δουλικὸν ὑποξεύγνυσι γένος. 

ΝΕ. Σῶ. Ὀρϑύτατα. 

ΞΕ). Τοὺς λοιποὺς τοίνυν, ὅσων αἷ φύσεις ἐπὶ τὸ 

γενναῖον ἱκαναὶ παιδείας τυγχάνουσαι καϑίστασϑαι ᾿ 

καὶ δέξασϑαι μετὰ τέχνης ξύμμιξιν πρὸς ἀλλήλας, τού- 

τῶν τὰς μὲν ἐπὶ τὴν ἀνδρείαν μᾶλλον ξυντεινούσας, 
οἷον στημονοφυὲς νομίσασ᾽ αὐτῶν εἶναι τὸ στερεὸν 
ἦϑος, τὰς δὲ ἐπὶ τὸ κόσμιον πίονί τε καὶ μαλακῷ καὶ 
χατὰ τὴν εἰχόνα κροχώδει διανήματι προσχρωμένας, 
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ἐναντία δὲ τεινούσας ἀλλήλαις, πειρᾶται τοιόνδε τινὰ 

τρόπον ξυνδεῖν καὶ ξυμπλέκειν. 

ΝΕ. Σὼ. Ποῖον δή; 

Ο ΞΕ. Πρῶτον μὲν κατὰ | τὸ ξυγγενὲς τὸ ἀειγενὲς 
ὃν τῆς ψυχῆς αὐτῶν μέρος ϑείῳ ξυναρμοσαμένη δεσμῷ, 
μετὰ δὲ τὸ ϑεῖον τὸ ξωογενὲς αὐτῶν αὖϑις ἀνθρωπίνοις. 

ΝΕ. ΣΙ. Πῶς τοῦτ᾽ εἶπες αὖ; 

ΧΙΥΠ. ΞΕ. Τὴν τῶν καλῶν καὶ δικαίων πέρι 
καὶ ἀγαϑῶν καὶ τῶν τούτοις ἐναντίων ὄντως οὖσαν 

ἀληϑῆ δόξαν μετὰ βεβαιώσεως. ὁπόταν ἐν ταῖς ψυχαῖς 

ἐγγίγνηται, ϑείαν φημὶ ἐν δαιμονίῳ γίγνεσϑαι γένει. 

ΝΕ. Σῶ. Πρέπει γοῦν οὕτως. 
ΞΕ. Τὸν δὴ πολιτικὸν καὶ τὸν ἀγαϑὸν νομοϑέτην 

Ὁ | ἄρ᾽ ἴσμεν ὅτι προσήκει μόνον δυνατὸν εἶναι τῇ τῆς 
βασιλικῆς μούσῃ τοῦτο αὐτὸ ἐμποιεῖν τοῖς ὀρϑῶς μετα- 

λαβοῦσι παιδείας, οὃς ἐλέγομεν νῦν δή; 
ΝΕ. Σ. Τὸ γοῦν εἰκός. 

ΞΕ]. Ὃς δ᾽ ἂν δρᾶν γε, ὦ Σώκρατες, ἀδυνατῇ τὸ 
τοιοῦτον, μηδέποτε τοῖς νῦν ξητουμένοις ὀνόμασιλ' 
αὐτὸν προσαγορεύωμεν. 

ΝΕ. Σῷ. Ὀρϑότατα. 
ΞΕ’, Τί οὖν; ἀνδρεία ψυχὴ λαμβανομένη τῆς τοιαύ- 

της ἀληϑείας ἄρ᾽ οὐχ ἡμεροῦται καὶ τῶν δικαίων μά- 
Ἑ λιστα | οὕτω κοινωνεῖν ἂν ἐθελήσειε, μὴ μεταλαβοῦσα 

δὲ ἀποκλίνει μᾶλλον πρὸς ϑηριώδη τινὰ φύσιν; 
ΝΕ. ΣΩῶ,. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΞΕ, Τί δέ; τὸ τῆς κοσμίας φύσεως ἄρ᾽ οὐ τούτων 

μὲν μεταλαβὸν τῶν δοξῶν ὄντως σῶφρον καὶ φρόνιμον, 

ὥς γε ἐν πολιτεία, γίγνεται, μὴ κοινωνῆσαν δὲ ὧν λέγομεν 
ἐπονείδιστόν τινα εὐηϑείας δικαιότατα λαμβάνει φήμην: 
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ΝΕ. ΣΦ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Οὐκοῦν ξυμπλοχὴν καὶ δεσμὸν τοῦτον τοῖς 

μὲν καχοῖς πρὸς σφᾶς αὐτοὺς καὶ τοῖς ἀγαϑοῖς πρὸς 

τοὺς κακοὺς μηδέποτε μόνιμον φῶμεν γίγνεσϑαι, μηδέ 

τινα ἐπιστήμην αὐτῷ σπουδῇ πρὸς τοὺς τοιούτους ἂν 
χρῆσϑαί ποτε; 

ΝΕ. Σῷ. Πῶς γάρ; 

ΞΕ, Τοῖς δ᾽ εὐγενέσι γενομένοις τε ἐξ ἀρχῆς 
ἤϑεσι ϑρεφϑεῖσί τὲ κατὰ φύσιν μόνοις διὰ νόμων 

ἐμφύεσϑαι, καὶ ἐπὶ τούτοις δὴ τοῦτ᾽ εἶναι τέχνῃ φάρ- 
μακον, καὶ καϑάπερ εἴπομεν τοῦτον ϑειότερον εἶναι 
τὸν ξύνδεσμον ἀρετῆς μερῶν φύσεως ἀνομοίων καὶ 
ἐπὶ τἀναντία φερομένων. 

ΝΕ. Σ᾿. ᾿“ληϑέστατα. 

ΞΕ, Τοὺς μὴν λοιπούς, ὄντας ἀνθρωπίνους δὲε- 

σμούς, ὑπάρχοντος τούτου τοῦ ϑείου σχεδὸν οὐδὲν 
χαλεπὸν οὔτε ἐννοεῖν οὔτε ἐννοήσαντα ἀποτελεῖν. 

ΝΕ. Σὼ. Πῶς δή, καὶ τίνας: 

ΞΕ, Τοὺς τῶν ἐπιγαμιῶν καὶ παίδων κοινωνήσεων 

καὶ τῶν περὶ τὰς ἰδίας ἐκδόσεις καὶ γάμους. οἵ γὰρ 

πολλοὶ τὰ περὶ ταῦτα οὐκ ὀρϑῶς ξυνδοῦνται πρὸς τὴν 
τῶν παίδων γέννησιν. 

τ π ΣΟ, ὝὍί δή: 

ΞΕ). Τὰ μὲν πλούτου καὶ δυνάμεων ἐν τοῖς τοι- 
ούτοις διώγματα τί καί τις ἂν ὡς ἄξια λόγου σπου- 

δάζοι μεμφόμενος; ὲ 

ΝΕ. Σῶ, Οὐδέν. 
ΧΙΗΥΙΠ. ΞΕ. Μᾶλλον δέ γε δίκαιον τῶν περὶ τὰ 

γένη ποιουμένων ἐπιμέλειαν τούτων πέρι | λέγειν, εἴ 
τι μὴ κατὰ τρόπον πράττουσιν. 
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ΝΕ. Σὼ, Εἰχὸς γὰρ οὖν. 

ΞΕ. Πράττουσι μὲν δὴ οὐδὲ ἐξ ἑνὸς ὀρθοῦ λόγου, 
τὴν ἐν τῷ παραχρῆμα διώκοντες ῥαστώνην καὶ τῷ 
τοὺς μὲν προσομοίους αὐτοῖς ἀσπάζξεσϑαι, τοὺς δ᾽ ἀνο- 

μοίους μὴ στέργειν, πλεῖστον τῇ δυσχερείᾳ μέρος ἀπο- 

νέμοντες. 
ΝΕ. Σῶ, Πῶς: 

ΞΕ. Οἱ μέν που κόσμιοι τὸ σφέτερον αὐτῶν ἦϑος 
ξητοῦσι, καὶ κατὰ δύναμιν γαμοῦσί τε παρὰ τούτων 

καὶ τὰς ἐκδιδομένας παρ᾽ αὐτῶν εἰς τούτους | ἐχπέμ-. 

πουσι πάλιν" ὡς δ᾽ αὕτως τὸ περὶ τὴν ἀνδρείαν γένος 

δρᾷ, τὴν αὑτοῦ μεταδιῶχκον φύσιν, δέον ποιεῖν ἀμφό- 

τερα τὰ γένη τούτων τοὐναντίον ἅπαν. 

ΝΕ. Σῷ, Πῶς, καὶ διὰ τί; 

ΞΕ. Διότι πέφυκεν ἀνδρεία τε ἐν πολλαῖς γενέ- 
σεσιν ἄμικτος γεννωμένη σώφρονι φύσει κατὰ μὲν 

ἀρχὰς ἀκμάζειν ῥώμῃ, τελευτῶσα δὲ ἐξανϑεῖν παντά- 
πσασι μανίαις. 

ΝΕ. Σὼ, Εἰκός. 

ΞΕ. Ἡ δὲ αἰδοῦς γε αὖ λίαν πλήρης ψυχὴ καὶ 
ἀκέραστος τόλμης ᾿ ἀνδρείας, ἐπὶ δὲ γενεὰς πολλὰς οὕτω 
γεννηθεῖσα, νωϑεστέρα φύεσϑαι τοῦ καιροῦ καὶ ἀπο- 
τελευτῶσα δὴ παντάπασιν ἀναπηροῦσθϑαι. 

ΝΕ. Σῶ, Καὶ τοῦτο εἰκὸς οὕτω ξυμβαίνειν. 

ΞΕ. Τούτους δὴ τοὺς δεσμοὺς ἔλεγον ὅτι χαλε- 
πὸν οὐδὲν ξυνδεῖν ὑπάρξαντος τοῦ περὶ τὰ καλὰ καὶ 
ἀγαϑὰ μίαν ἔχειν ἀμφότερα τὰ γένη δόξαν. τοῦτο γὰρ 

ἕν καὶ ὅλον ἐστὶ βασιλικῆς ξυνυφάνσεως ἔργον, μηδέ- 

ποτὲ ἐᾶν ἀφίστασϑαι σώφρονα ἀπὸ τῶν ἀνδρείων ἤϑη, 

ξυγκχερκίζοντα δὲ ὁμοδοξίαις καὶ τιμαῖς καὶ ἀτιμίαις 
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καὶ δόξαις καὶ ὁμηρειῶν ἐκδόσεσιν εἰς ἀλλήλους, λεῖον καὶ 

τὸ λεγόμενον εὐήτριον ὕφασμα ξυνάγοντα | ἐξ αὐτῶν, 

τὰς ἐν ταῖς πόλεσιν ἀρχὰς ἀεὶ κοινῇ τούτοις ἐπιτρέπειν. 

ΝΕ. Σ᾿. Πῶς: 

ΞΕ. Οὗ μὲν ἂν ἑνὸς ἄρχοντος χρεία ξυμβαίνῃ, 
τὸν ταῦτα ἀμφότερα ἔχοντα αἱρούμενον ἐπιστάτην" οὗ 

δ᾽ ἂν πλειόνων, τούτων μέρος ἑκατέρων ξυμμιγνύντα. 
τὰ μὲν γὰρ σωφρόνων ἀρχόντων ἤϑη σφόδρα μὲν εὐ- 
λαβῆ καὶ δίκαια καὶ σωτήρια, δριμύτητος δὲ καί τινος 

ἰταμότητος ὀξείας καὶ πρακτικῆς ἐνδεῖται. 

ΝΕ. Σῷ. Ζοκεῖ γοῦν δὴ καὶ τάδε. 

Ι ΞΕ. Τὰ δ᾽ ἀνδρεῖά γε αὖ πρὸς μὲν τὸ δίκαιον 
καὶ εὐλαβὲς ἐκείνων ἐπιδεέστερα, τὸ δ᾽ ἐν ταῖς πράξεσι 
ἰταμὸν διαφερόντως ἴδχει. πάντα δὲ καλῶς γίγνεσϑαι 

τὰ περὶ τὰς πόλεις ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ τούτοιν μὴ παρα- 
γενομένοιν ἀμφοῖν ἀδύνατον. 

ΝΕ. Σ᾿. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Τοῦτο δὴ τέλος ὑφάσματος εὐθυπλοκίᾳ συμ- 

πλακὲν γίγνεσϑαι φῶμεν πολιτικῆς πράξεως τὸ τῶν 
ἀνδρείων καὶ σωφρόνων ἀνθρώπων ἦϑος, ὁπόταν ὃμο- 
νοίᾳ καὶ φιλίᾳ κοινὸν  ξυναγαγοῦσα αὐτῶν τὸν βίον 

ἡ βασιλικὴ τέχνη, πάντων μεγαλοπρεπέστατον ὑφασμά- 

τῶν χαὶ ἄριστον ἀποτελέσασα [ὥστ᾽ εἶναι κοινόν] τούς 
τ΄ ἄλλους ἐν ταῖς πόλεσι πάντας δούλους καὶ ἐλευϑέ- 

ρους ἀμπίσχουσα, συνέχῃ τούτῳ τῷ πλέγματι, καὶ καϑ' 
ὅσον εὐδαίμονι προσήκει γίγνεσϑαι πόλει τούτου μηδαμῇ 
μηδὲν ἐλλείπουσα ἄρχῃ τε καὶ ἐπιστατῇ. 

[ΝΕ] Σὼ. Κάλλιστα αὖ τὸν βασιλικὸν ἀπετέλεσας 
ἄνδρα ἡμῖν, ὦ ξένε, καὶ τὸν πολιτικόν. 
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